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Ten geleide

In dezelfde maand dat deze EGO-special verschijnt. viert het Humanistisch Ver-
bond haar veertigjarig bestaan. Op 4 maart is dit feit feestelijk herdacht in een
jubileumbijeenkomst in het Concertgebouw in Amsterdam. op radio en televisie en
middels diverse publikaties. Er is daarbij o.a. gewezen op veel erkenning. maar
ook op nog altijd veel achterstelling.
Een van de meest schrijnende voorbeelden van die achterstelling is de humanis-
tisch geestelijke verzorging bij de strijdkrachten. In september 1964werd de dienst
humanistisch geestelijke verzorging voor drie jaar op proef tot de krijgsmacht
toegelaten en in 1967 definitief aanvaard. Op 12 november 1984 werd met een
studiedag in het Coornherthuis. humanistisch vormingscentrum voor militairen te
Zeist. herdacht dat deze vorm van niet-godsdienstige geestelijke verzorging (gv).
haar bestaansrecht in die 20 jaren had bewezen. Ze blijkt voor vele militairen een
keuze-mogelijkheid te zijn. naast de godsdienstige gvo
Maar hoe heuglijk het ook is om vast te stellen dat haar bestaansrecht is bewezen
en dat de behoefte aan humanistische gv bij de strijdkrachten ruimschoots aanwe-
zig is. daarmee is tevens het kernprobleem gegeven. dat bestaat zolang deze niet-
godsdienstige gv funktioneert. Ik bedoel de spanning tussen vraag en aanbod. met
name een behoefte aan humanistische gv die veel groter is dan de mogelijkheid om
aan die behoefte te voldoen. door een veel te gering aantal raadslieden in de
krijgsmacht.
Die spanning is snel in cijfers uit te drukken: minimaal 20% van de militairen wil
humanistische gv. zo is uit diverse ervaringen en onderzoeken gebleken: tot I
december 1985bestond het aantal raadslieden echter uit slechts 8% tegenover 92%
confessionele gv-ers. Vanaf dezelfde datum zijn. na een jarenlange strijd tussen
staat. kerken en Humanistisch Verbond. deze percentages veranderd in 10en 90.
Dit is voor het Humanistisch Verbond de helft van wat het in feite voor haar gv
nodig zou hebben. En dat. terwijl sociologische onderzoeken hebben aangetoond
dat de godsdienstigheid van de Nederlandse bevolking is teruggelopen tot even
boven de 50% en dat het humanisme in 1985 door 24% van de Nederlanders als
levensoriëntatie werd gekozen.

Deze EGO-special tracht dit knelpunt. maar ook dit onrecht opnieuw te belichten.
Toegespitst op de krijgsmacht. Dat is eerder gebeurd. maar het vindt nu plaats
omdat zojuist maandenlange onderhandelingen zijn beëindigd tussen staatsse-
cretaris Hoekzema. de kerken en het Humanistisch Verbond over verandering van
de verdeelsleutel van formatieplaatsen voor gv-ers bij Defensie. Het resultaat
hiervan was de bovengenoemde opschuiving van 8 naar 10%.En dat is niet anders
dan voortzetting van een onrechtvaardige verdeling van gv-ers. Hoe dat is gebeurd
en welk krachtenspel daarin meespeelde. wordt in mijn artikel hierna geschetst •
In een ander artikel gaat Gerards uitvoerig in op het principiële karakter van de
humanistische gv. Verder beschrijven Bos. Dekkinga en Spoel stro de concrete
gevolgen van de genoemde spanning tussen de toegenomen behoefte aan huma-
nistische gv en het noodgedwongen te krappe aanbod. waardoor jarenlang een
onaanvaardbaar hoog aantal 'witte plekken' in de veel te grote rayons van raads-
lieden blijven bestaan. Ten koste van vele militairen die naar ons vragen.
De meeste plaatsruimte in deze 'special' is evenwel ingeruimd voor de meningen
en ervaringen van anderen dan raadslieden met betrekking tot de humanistische
gv in de praktijk. Zo komen o.a. in een tiental artikelen de 'gebruikers' van de gv
aan het woord. militairen van de drie krijgsmachtdelen. beroeps zowel als (ex.)
dienstplichtigen. Zij geven hun ervaringen met de humanistische gvo En die zijn
positief.

Als deze 'special' een bijdrage mag leveren aan de wil van politieke leiding.
parlementariërs. militairen. burgers en van allen die de humanistische gv ter
harte gaat. om een onrechtvaardige verdeelsituatie ongedaan te maken. dan heeft
deze EGO zijn doel bereikt. Daarmee zou niet primair het belang van het huma-
nisme gediend zijn. maar vooral beter tegemoet gekomen kunnen worden aan de
behoefte van vele militairen aan humanistisch geestelijke verzorging. En daarom
gaat het ons.

,. F. Sinke.
hoofdraadsman.

Zeist. 24 februari 1986.



De vraag naar meer humanistische
raadslieden bij de krijgsmacht:
een toetssteen voor de machtsverhouding tussen staat en kerk?

Sedert het bestaan van de dienst humanistisch geestelijke
verzorging (dienst hgv) bij de strijdkrachten vanaf september
1964 voor drie jaar op proef en vanaf september 1967 definitief
toegelaten tot de krijgsmacht) is de behoefte aan
humanistisch geestelijke verzorging (hgv) sterk toegenomen.
Een proces van ontkerkelijking van de Nederlandse
bevolking was daarbij een belangrijke factor. Nog 55%van de
Nederlandse bevolking is godsdienstig. Peilingen naar de
behoefte aan hgv binnen di verse sectoren. alsmede
sociologisch onderzoek naar de omvang van het humanisme
als geestelijke stroming in de samenleving. maken het
aannemelijk dat de behoefte aan hgv binnen allerlei
instituties waar mensen geestelijke verzorging (gv) nodig
blijken te hebben (gevangenissen. gezondheidszorg.
bejaardenwerk e.a.). op minimaal 20% van de totale behoefte
aan gv gesteld kan worden. Minimaal.

Ook de krijgsmacht. die toch een bepaalde mate van
maatschappelijke afspiegeling vertoont. blijft bij die
ontwikkeling niet achter. De verdeling van het aantal
geestelijke verzorgers (gv-ers) bij de krijgsmacht over de
rooms-katholieke, protestante, joodse en humanistische gv.
diensten is met die ontwikkeling absoluut niet in
overeenstemming. Tot I december 1985bestonden de272
formatie-plaatsen voor gv-ers bij de krijgsmacht uit: 248
predikanten en aalmoezeniers, 2 rabbijnen en 22
raadslieden. Als we de 2 rabbijnen niet meetellen en in het
vervolg van dit artikel ook verder buiten beschouwing laten,
dan bleek tot voor kort dat de verdeelsleutel tussen
confessionele gv-ers en raadslieden bestond uit 92%
tegenover 8%van de beschikbare formatieplaatsen. Na vijf
jaar praten en onderhandelen met de minister of
staatssecretaris (die periode van vijf jaar noem ik omdat in
oktober 1980. ik kom daar verderop nog op terug. de dienst
hgv met 3 formatieplaatsen 'groeide' van 19naar 22)werd de
verdeelsleutel op I december 1985met 2% ten gunste van de
hgv gewijzigd: 90%voor de kerkelijke gv (= 217gv.ers) en 10%
voor de hgv (= 25 raadslieden). Ook daarop kom ik nog terug.
Maar zonder meer kan nu al worden geconcludeerd dat een
verhouding 90/10% absurd blijft en twee problemen oproept.

Het eerste probleem is het principiële vraagstuk van de
achterstelling of niet-gelijkberechtiging van humanisme
tegenover christendom. Principieel omdat hiermee mensen
(militairen) niet het recht en gelijke mogelijkheden hebben
als degenen die voor de kerkelijke gv kunnen kiezen om deel
te kunnen nemen aan het werk van de niet-godsdienstige
hgv. En dat is een onrecht. zowel naar die mensen als naar de
wijze waarop de overheid (de minister van Defensie) niet bij
machte blijkt om subsidies rechtvaardig te verdelen.

Het tweede probleem is afgeleid van het eerste: doordat de
dienst hgv niet (door een structurele onderbezetting) aan de
behoefte van mensen kan voldoen. krijgen niet alleen vele
militairen ongelijke keuze-kansen. maar werken de
raadslieden sedert jaar en dag onder een taaklast (want in dit
werk kun je. omdat het om vragen en problemen van mensen
gaat, niet makkelijk 'nee' verkopenD die onverantwoord
blijkt.

Deze EGO-special is vooral ook bedoeld om opnieuw de
politieke leiding van Defensie, de politici. de militairen en
ieder die dit aangaat te vragen: hoe lang moet dit nu zo
doorgaan?

Want de zgn. verdeelsleutelkwestie tussen kerken en
Hunanistisch Verbond (HV)speelt al jaren. Eigenlijk zo lang
de dienst hgv bestaat en dat is meer dan twintig jaar. Maar.
vooral de afgelopen zeven jaar is deze kwestie steeds
opvallender en schrijnender geworden. Mede omdat het
totaal aantal gv-ers niet meer groter mocht worden vanwege
de bezuinigingsgolf. die ook bij Defensie terecht kwam. Ik
schets hierna het verloop.

De verdeelsleutelkwestie
En bij die schets ontkom ik er niet aan om ook aandacht te
besteden aan de houding van de kerken ten aanzien van de
vraag naar gelijkberechtiging van humanisten. Want daar
ligt de kern van de weerstand tegen onze vraag, ook al heeft
de politieke leiding van Defensie te weinig moed getoond om
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid hier recht te doen.
Hoe verliep het in de afgelopen jaren?
Kort na het aantreden van een nieuwe hoofdraadsman werd
in 1978,gezien de toen al di verse jaren onhoudbare
personeelssituatie (zware overbelasting. rayonsgewijze
werkstructuur e.a.) binnen de dienst hgv, een intern
taakbelastings-onderzoek ingesteld. De resultaten daarvan
waren verontrustend. omdat de overbelasting van het team
raadslieden nu helder. op grond van cijfers. kon worden
aangetoond. In april 1979werd aan de minister een brief
gestuurd waarin, tot in de details gedocumenteerd. de
onderbezetting en overbelasting werden beschreven. In
diezelfde brief werd aan de minister verzocht om het aantal
raadslieden (in 1979waren dat er 19)te mogen verdubbelen.
Niet ineens, maar gefaseerd over een periode van drie jaren.
Met zo'n verdubbeling zou de achterstelling (zie de 80%
raadslieden tegenover de behoefte aan minimaal 20% van
het gv-werk) nog maar voor een deel zijn ingelopen.

Vanaf het verzenden van die brief. ontstond de nu al zeven
jaar slepende verdeelsleutelkwestie. wat tevens tot gevolg
had dat de overbelasting van raadslieden bleef bestaan. Tot
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op heden. In die zeven jaar gebeurde, als gevolg op die brief
van april 1979, het volgende (en ik vat nu alles zeer kort
samen):

• Eind 1979wordt een ambtelijke werkgroep ingesteld
waarin de hoofdraadsman als informant fungeert. De
werkgroep adviseert om het aantal raadslieden als eerste
stap met vijf uit te breiden, in afwachting van een brede
studie~commissie over de totale gv, waarin ook de kerken
zouden worden betrokken. Dit advies voor een voorlopige en
kleine uitbreiding wordt door de toenmalige staatssecretaris
personeel niet ontvankelijk verklaard. Eerst onder druk van
de publiciteit en met name de Tweede Kamer worden
uiteindelijk in oktober 1980drie extra formatieplaatsen
toegekend; het aantal raadslieden komt dus van 190p 22.

• Van februari 1981tot maart 1982isdiebredestudie~
commissie, de Commissie Omvang Diensten GV (COGV)
geheten, werkzaam. De algemeen voorzitter HVen de
hoofdraadsman zijn als leden in deze commissie, naast
vertegenwoordigers van de kerken, militairen en
ambtenaren, opgenomen. Ondanks een macht aan
gesproken en geschreven materiaal (van HV~zijdeo.m. de
studie~nota TielmanlSinke: Humanistische raadslieden bij
de Nederlandse strijdkrachten, UtrechVZeist, oktober 1981)
strandt de commissie in maart 1982op de
verdeelsleutelkwestie, omdat van kerkelijke zijde geen
bereidheid bestaat tot een herziening daarvan en de
minister, wellicht uit politieke bezorgdheid, geen eigen
beslissing in dezen durft te nemen.

• Als vervolg op de mislukte COGV, wordt een ambtelijke
werkgroep ingesteld, welke in het najaar 1982een
vertrouwelijk rapport over de gv uitbrengt. met o.m. het
voorstel om de totale gv (met uitzondering van de 2 rabbijnen)
gefaseerd terug te brengen tot 60% van het bestaande aantal
gv.ers. Alsof onze vraag naar gelijkberechtiging niet
bestond, wordt door deze werkgroep geadviseerd deze 40%
bezuiniging ook toe te passen op de dienst hgv, zodat nu zelfs
een daling met 3 formatie~plaatsen dreigt: terug van 22 naar
19!
Algemeen voorzitter en hoofdraadsman schrijven een
vernietigende reactie op het rapport van deze ambtelijke
commissie. Het resultaat daarvan is dat ook de kerken de
inhoud van die reactie overnemen, met als gevolg dat de
staatssecretaris personeel het ambtelijk advies naast zich
neerlegt.

• Tussen najaar 1982en voorjaar 1983vinden diverse
gezamenlijke (kerken en HV)vergaderingen plaats met de
staatssecretaris, alsmede gesprekken tussen
staatssecretaris en HV. Algemeen voorzitter hv en
hoofdraadsman vertegenwoordigen het HVen de dienst hgv
in al die overlegsituaties. In die overlegperiode doet de
staatssecretaris (inmiddels is staatssecretaris C.L.]. van Lent
opgevolgd door staatssecretaris drs. W.K. Hoekzema)
verschillende voorstellen om de verdeelsleutelkwestie op te
lossen. Hij komt met percentage. voors tellen die neerkomen
op een tijdelijke verdeling van 85 en 15%.De kerken verzetten
zich hiertegen onder het motto: de principiële basis voor een
herverdeling van het aantal formatieplaatsen (over
bezuiniging op het totale aantal gv-ers wordt nog niet gerept)
ten gunste van de humanisten is niet onderbouwd en er
bestaan geen goede criteria voor zo'n herverdeling. De
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Staatssecretaris van Defensie drs. W.K.Hoekzemaop 12
november 1984 in het Coornherthuis te Zeist

poging van de staatssecretaris, die van onze kant de vraag
krijgt (en niet voor het eerst!) dat hij in dezen een eigen
politieke verantwoordelijkheid heeft en dat niet de kerken de
dienst in Nederland uitmaken, mislukt omdat de afwerende
houding vande kerken de politieke besluitvorming toch
blokkeert.

• Gezien de uitzichtloosheid van de overleg~ en
onderhandelingssituaties van de afgelopen jaren en omdat
nu ook de vraag naar bezuiniging op de gv de kop opsteekt.
wordt in voorjaar 1983op voorstel van staatssecretaris
Hoekzema de Interdepartementale Ambtelijke Werkgroep
Geestelijke Verzorging (IAWGV) ingesteld. Ze doet haar werk
onder de directe verantwoordelijkheid van de minister~
president. Na een oriënterend gesprek van IAWGV met de
zendende instanties in zomer 1983, verschijnt voorjaar '84 een
voorlopige notitie van deze werkgroep. In deze notitie worden
voorstellen gedaan om de verdeelsleutelkwestie verder uit te
werken, alsmede om in de toekomst de zendende instanties
(kerken, joodse organisaties, HV)een (groot?) deel van de
bekostiging van de gv te laten dragen. Alle gv~organisaties
wijzen het idee van de eigen bekostiging af. Het HVziet wel
veel in de wijze waarop de IAWGV denkt de
verdeelsleutelkwestie op te kunnen lossen: door een goed
voorbereide behoeftenpeiling onder militairen. De kerken
voelen daar niets voor, omdat deze aanpak teveel het eigene
van de kerkelijke bestaanswijze zou schaden en de vraag
naar behoefte aan gv niet door zo'n 'technische' benadering
mag worden verduidelijkt.
Het bericht van overlijden van de IAWGV (opnieuw, voor wat
de verdeelsleutelkwestie betreft, overwegend door het veto
van de kerken) bereikt de zendende instanties alleen bij
geruchte. Een officiële aankondiging van het opnieuw falen
van een commissie blijft achterwege .

• Omdat de oplossing van de eerlijke verdeling van gv~
formatie.plaatsen bij Defensie opnieuw op de lange baan
dreigt te komen (en de personele gevolgen bij de dienst hgv
steeds zwaarder worden), besluit het hoofdbestuur van het
HVin het najaar 1984een procedure aan te spannen bij de
Raad van State en wel om een voorlopige voorziening in meer
raadslieden, hangende deze jarenlange touwtrekkerij tussen
kerken en HV.Waarbij de minister resp. staatssecretaris van
Defensie maar steeds geen eigen verantwoordelijkheid
durfden nemen. Nadat de Raad van State deze vraag voor
1984afwijst. onder het motto: de minister kan in 1984nog een
beslissing nemen over uitbreiding van het aantal
raadslieden, wordt de Raad van State voor 1985
toegankelijker voor onze vraag om een extra voorziening.



• In voorjaar 1985vinden afzonderlijke gesprekken plaats
tussen een kabinetsdelegatie (de premier, twee ministers en
twee staatssecretarissen waaronder staatssecretaris
Hoekzema). de kerken en het HV. Met het HVop 27maart van
dat jaar. Voorzitter HVen hoofdraadsman maken deel uit van
de HV-delegatie. Afgesproken wordt dat de verhouding kerk/
levensbeschouwelijke organisatie - staat binnen het kabinet
principieel en voor de langere termijn zal worden doordacht
en uitgewerkt.
Voor de korte termijn wordt overeengekomen dat er overleg
zal ontstaan tussen staatssecretaris Hoekzema, de kerken en
het HVover m.n. de oplossing van de verdeelsleutel kwestie.
De staatssecretaris stelt dat hij zich nu door het kabinet
gemachtigd voelt om deze zaak nog in 1985op pragmatische
gronden op te lossen. Hij krijgt daartoe inderdaad ter plaatse
het groene licht, omdat Defensie en Justitie, voor wat de gv
betreft. zoveel menselijke en ethische problematiek
bevatten, waarmee de overheid zorgvuldig en beschermend
moet omgaan.

Wie heeft de macht?
Het lijkt erop dat staatssecretaris Hoekzema woord houdt. En
het wordt inderdaad tijd dat de verdeelsleutel kwestie wordt
opgelost. We leven dan immers al weer zes jaar na apri11979!
Nog in de eerste helft van mei 1985voert hij achtereenvolgens
informele, oriënterende gesprekken met legerbisschop drs.
R.Ph. BCiren met voorzitter HVdr. R.A.P. Tielmanen
ondergetekende (op 2 mei) en tenslotte met de voorzitter van
het CIOM (Protestanse Commissie voor de gv in de
krijgsmacht). mI. dr. K. de Vries. Intussen was ons uit
tussentijds informeel contact met kerkelijk-
verantwoordelijken gebleken dat reeds VÓÓrdeze
oriënterende gesprekken van de staatssecretaris met de
kerken en het HV, door kerkelijke vertegenwoordigers aan
hem te kennen was gegeven dat een herverdeling van het
aantal formatieplaatsen tussen kerkelijke en humanistische
gv-ers op basis van 85~15%bespreekbaar zou zijn resp. geen
bezwaar zou ondervinden. Op zichzelf was dat gebaar van
kerkelijke kant niet nieuw. want tijdens de COGV-
besprekingen in 1981(zie hiervoor) hadden de kerken en het
HVeen gelijkluidend voorstel uitgewerkt. Dit voorstel werd
vervolgens door de kerken in het CIO (Kerkelijke Commissie
in Overheidszaken) getorpedeerd, omdat voor die gedachte
geen unanimiteit te vinden was.

In het gesprek op 2 mei 1985met staatssecretaris Hoekzema,
hielden Tielman en ik vast aan drie uitgangspunten:
- geen bezuiniging op de gv, want dat is een ondergraving
van een wezenlijke tak van personeelszorg voor militairen;
- een gefaseerde verdubbeling van het huidige aantal
raadslieden (het eerder gedane voorstel);
- in geval de staatssecretaris er niet in zou slagen om die
verdubbeling te realiseren en hij niet al te veel lager dan die
verdubbeling zou uitkomen met zijn toewijzing van meer
raadslieden. dan zou de nu vast te stellen verdeelsleutel na
vijf jaar (in 1990dus) opnieuw moeten worden geëvalueerd.
Uit tussentijds informeel en vertrouwelijk contact met
kerkelijke vertegenwoordigers bleek ons opnieuw, dat de
kerken met een herziening van de verdeelsleutel op basis van
85-15%geen probleem zouden hebben. De staatssecretaris
was. zo werd meegedeeld. tijdens zijn informele polsing, van
die verdeelsleutelbasis definitief door de kerkelijke
gesprekspartners in kennis gesteld.

Bij het Humanistisch Verbond en bij de dienst hgv ontstond
vanaf die eerste helft van mei 1985een sfeer van gespannen
en aarzelend-blijde verwachting. Zouden de kerken nu
eindelijk echt loskomen van hun in de afgelopen jaren
vertoonde behoudzucht? Zou een eeuwenoude traditie van
intolerantie naar andersdenkenden hier. op basis van
kerkelijke realiteitszin. worden doorbroken?
En zou deze staatssecretaris Hoekzema (een liberaal en dus
doorkneed in het politieke denken over gelijkberechtiging)
echt woord durven houden? Tenslotte had hij op 27 maart
tijdens het gesprek van het HVmet een kabinetsdelegatie (zie
eerder), van kabinetszijde het groene licht gekregen om
onder meer de verdeelsleutelkwestie op te lossen.
Ons vertrouwen dat nu eindelijk recht (althans een
belangrijke stap in die richting) zou worden gedaan aan ons
verzoek van april 1979groeide nog verder. Want wat
gebeurde? Gedateerd op 19juli 1985werd aan de zendende
instanties door de staatssecretaris een notitie gestuurd
welke tot stand was gekomen op basis van de bilaterale
besprekingen die ik in de eerste helft van mei 1985met
vertegenwoordigers van de verschillende zendende
instanties heb gevoerd over de toekomst van de geestelijke
verzorging bij Defensie '
De inhoud van de notitie was dus geen vondst van de
staatssecretaris, maar nadrukkelijk gebaseerd op de
gesprekken vooraf met kerken en HV. De lezer houde vooral
dit punt nog even goed vast! En ook deze passage van de
staatssecretaris: 'Dit betekent dat Defensie de problematiek
rond de geestelijke verzorging zelf, in overleg met de
zendende instanties, dient op te lossen.' En deze: 'Uit
informele gesprekken met de zendende instanties in mei j.l.
heb ik de indruk gekregen dat een pragmatische oplossing
mogelijk moet zijn.'

Het voorstel van de staatssecretaris kwam hierop neer:
a. Een bezuiniging op de totalegv met 14%.zodat erdan 234
formatie-plaatsen zouden overblijven.
b. Deze 234 plaatsen op basis van 85-15%verdelen over de
kerken en het HV, waardoor de dienst hgv op 35 formatie-
plaatsen zou komen. De kerken zouden dan nog ruim
uitkomen boven de huidige feitelijk bezette plaatsen: bij de
protestantse gv was op dat moment 20%van de formatie-
plaatsen niet bezet; het aantal aalmoezeniers bij Defensie
ligt al sedert vele jaren een 35% beneden de te vervullen
formatie-plaatsen. Deze structurele onderbezetting met een
derde van de beschikbare plaatsen is het gevolg van het
steeds sterker teruglopen van het aantal priesterroepingen.
c. Na vijf jaar zou de verdeelsleutel opnieuw worden
geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Afgezien van de voorgestelde bezuiniging, waarvoor het
hoofdbestuur van het HVgeen termen aanwezig achtte,
aanvaardde het deze pragmatische voorstellen van de
staatssecretaris. Ook de laatste conditie (na vijf jaar de
verdeelsleutel opnieuw toetsen en eventueel bijstellen) was
daarbij een wezenlijk punt. In een brief van 29 juli legde het
hoofdbestuur dit vast. Op 14augustus lichtte ik dit in een
gesprek met twee top-adviseurs van de staatssecretaris,
mondeling toe.

De kerken in de aanval
Vanaf het toelichtende gesprek met de twee adviseurs op 14
augustus, werd ons, mede na vertrouwelijke informatie uit
kerkelijke kring, steeds duidelijker dat het niet uitgesloten
zou zijn dat de kerken het voorstel van 19juli zouden
verwerpen. Vooral van rooms. katholieke kant zou nude
tegenactie afkomstig zijn en zelfs zou de minister-president
zijn of worden benaderd om staatssecretaris Hoekzema van
zijn voorstel van 19juli te doen terugkomen. Desgevraagd
door de voorzitter van het HV. verklaarde de staatssecretaris
dat hij, indien maar enigszins mogelijk, aan zijn voorstellen
wilde vasthouden en dat de dienst hgv 'in elk geval zou
worden uitgebreid.'
Ondanks deze redelijk geruststellende mededeling, kwam
bij ons de onrust terug. Want ook door aanvullende
informatie van kerkelijke kant, bleek dat de kerken (steeds
meer met inbegrip van de protestantse, die nu ook begonnen
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te twijfelen aan de 'interne haalbaarheid' van de
verdeelsleutelformule 85.15% het voorstel van 19juli zouden
verwerpen. Destemeer werd onze vraag van jaren. nu
toegespitst op deze liberale staatssecretaris, van belang: zal
hij de politieke durf hebben of beter: vanuit het kabinet de
politieke ruimte houden. om tegen de wil van de kerken in
een door hem beoogde beslissing ook werkelijk te nemen?

Het verhaal over het vervolg kan nu kort worden samengevat.
Het is een verhaal over de verdeling van de macht tussen
staat en kerk. Op 20 september en op 4 oktober vergadert de
staatssecretaris met de kerken en het HVter bespreking van
zijn voorstellen van 19juli. Van protestantse zijde wordt de
kerkelijke delegatie geleid door de eerdergenoemde mr .dr.
K. de Vries, voorzitter van het CIOM. De bisschop van
Rotterdam, tevens legerbisschop. leidt de rooms.katholieke
delegatie. DI. R.A.P. Tielman (voorzitter HV)en ik
vertegenwoordigen hv en dienst hgv.
Op 20 september komen kerken en staatssecretaris een
bezuiniging van 10%overeen. waardoor de kerken op dat
moment, los van de nog te bespreken verdeelsleutel. op 217
formatieplaatsen zouden uitkomen. In een brief van 9
september hadden ze deze bezuiniging al aanvaard. Deze
brief werd als copie toegestuurd aan premier Lubbers. Wij
bleven ons tegen bezuiniging op de gv verzetten, omdat
hiermee onvoldoende geargumenteerd en eenzijdig. op een
belangrijk stuk personeelszorg voor militairen zou moeten
worden ingekrompen. Wij vonden dit zakelijk en moreel
onaanvaardbaar.

In het tweede deel van deze bespreking. waarin kort de
verdeelsleutelkwestie aan de orde kwam, verzetten de
kerken zich tegen een toename van het aantal raadslieden.
terwijl zij hadden aanvaard om 10%te bezuinigen. Naast dit
'psychologische' argument, werden de oude argumenten
weer opgevoerd: een pragmatische benadering kan niet.
want de principiële kant is onvoldoende doordacht. Tevens
ontbreken er deugdelijke criteria voor een herverdeling. En
voor de zoveelste keer werd door de kerken gegrepen naar het
middel van het uitstel van besluitvorming. De kerken stelden
voor om een door het kabinet in te stellen commissie van
externe deskundigen, die aan het kabinet over de lange
termijn-vragen van de verhouding kerk/staat zou gaan
adviseren, ook het vraagstuk van de criteria voor de
verdeelsleutel alsnog in hun studie te laten betrekken.

De staatssecretaris. zich beroepend op het mandaat van het
kabinet van maart '85 om binnen Defensie een pragmatische
oplossing te vinden voor de verdeelsleutelkwestie. verzette
zich tegen deze uitstel.benadering van de kerken. In dat
gesprek van 20 september doet hij in de hitte van zijn verweer
deze profetische uitspraak: 'Wachten op de nog in te stellen
commissie betekent vertraging en geeft geen zekerheid over
het vervolgens wél beschikbaar krijgen van criteria en:
....... dat nu de ruimte is geboden door de minister.president
om te komen tot een voorlopige oplossing. Mochten over vijf
jaar criteria bestaan, dan kunnen die alsnog worden
toegepast.' We haalden verlicht adem: de staatssecretaris
houdt woord en toont politieke moed. (En om geen
misverstand te laten ontstaan: staatssecretaris Hoekzema
hééft politieke moed getoond. Meer dan welke andere
bewindsman tot dan toe in deze kwestie ook!) We spraken af
voor een tweede ronde van bespreking op 4 oktober. waarin
uitsluitend de verdeelsleutel zou worden besproken.

6 EGO-special - maart 1986

Ministeiie van Defensie, Plein 4. Den Haag

De staatssecretaris trekt terug
Na zoveel teleurstellingen in zowel het gedrag van de kerken
als dat van de politieke leiding, zagen wij het volgende
gesprek toch met grote zorg tegemoet. temeer omdat
informeel van kerkelijke kant te kennen werd gegeven, dat
hun op 20 september ingenomen standpunt met alle kracht
zou worden verdedigd. Ook van protestantse zijde zou nu het
laatste restje verweer tegen het laten vallen van de
verdeelsleutelkwestie 85-15%worden opgeheven. Argument,
dat ook daadwerkelijk in de volgende bijeenkomst van 4
oktober werd vermeld: met de katholieken moeten wij samen
verder en een breuk tussen hen en ons is in deze kwestie ons
niet waard.
En op 4 oktober hielden de kerkelijke vertegenwoordigers
woord: ze wilden van geen verdeelsleutelherziening weten
en spraken (0. m. verwijzend naar principiële en
staatsrechtelijke argumenten) een 'onaanvaardbaar' uit.
Ondanks ons verweer en de staatssecretaris wijzend op zijn
eigen politieke verantwoordelijkheid in dezen. alsmede op
zijn notitie van 19juli en de ontstaansbasis daarvan, liet de
staatssecretaris de moed om zijn voorgenomen weg af te
lopen, zakken. Door alle tegenmacht kón hij niet meer. Hij
concludeerde: ' dat een verdeelsleutel 85/15 thans niet
haalbaar is ' en dat nu een 'tussenoplossing' nodig is.
Deze. zo is zijn voorstel. wil hij zoeken in het enigszins
compenseren van verlies van werktijd door raadslieden,
omdat dezen door hun rayonsgewijze werkstructuur veel uren
per week auto moelen rijden.
Sederl jaar en dag hebben raadsleden immers rayons waarin
gemiddeld acht militaire locaties zijn opgenomen. Hij vraagt
vervolgens aan de kerken toestemming voor deze benadering
welke van kerkelijke kant met een 'vervelend gevoel' wordt
gegeven. Van onze kant uitten wij onze diepe teleurstelling
en wij stemmen onder protest in met een bilateraal vervolg
tussen staatssecretaris en HV. We stelden daarbij, dat we, bij
niet alsnog nakomen door de staatssecretaris van zijn
voorstel van 19juli, wij een nog lopend beroep op de Raad
van State zullen handhaven en levens de Tweede Kamer over
deze ontwikkeling zullen informeren.

Verdeelsleutel weer kabinetszaak
Op lI en 25oktober en op 7 november 1985vinden bilaterale
gesprekken plaats tussen staatssecretaris, voorzitter HVen
ondergetekende. Op II oktober leggen wij aan de
staatssecretaris een notitie voor, waarin alle principiële en
praktische uitgangspunten voor de herziening van de
verdeelsleutel zijn samengevat. Tevens bieden wij de
argumenten om ons alsnog de op 19juli voorgestelde dertien
formatieplaatsen te geven. Het blijkt dat de ruimte van
staatssecretaris Hoekzema om aan onze verlangens
tegemoet te komen juist op die dag definitef tot een minimum
is teruggebracht. Hij had zojuist (ook op II oktober) een
bezoek gebracht aan een kabinetsvergadering waarbij hem
te verstaan was gegeven:



- niets wezenlijks te mogen veranderen in de huidige
verdeelsleutel;
- wel een kleine tegemoetkoming aan het HVte kunnen doen
op basis van een heldere rekensom over autorijden van de
diensthgv;
- de hele verdeelsleutelkwestie door te verwijzen naar de
commissie van externe deskundigen.

Het mandaat voor de staatssecretaris (gegeven in het overleg
met de kabinetsdelegatie op 27maart) om binnen Defensie
o.m. de verdeelsleutelkwestie op te lossen, blijkt onder druk
van de kerken door het kabinet te zijn ingetrokken. De zaak is
weer een kabinetszaak geworden. De materie lijkt te politiek-
gevoelig om door een staatssecretaris, die deze zaak met de
beste en moedige voornemens aanvatte, te laten afhandelen.
Wellicht om een gebaar te maken naar de Raad van State
(minister J. de Ruiter had nog in oktober aan dat staatscollege
een lange brief geschreven) en om niet helemaal met lege
handen in de Tweede Kamer te verschijnen, kon er nog wel
iets gebeuren. Dat 'iets' ontstond in de besprekingen van 25
oktober en 7november, toen met behulp van minitieus
cijferwerk (waarbij het ambtelijk rekenwerk op drie en mijn
rekenwerk aanvankelijk op vier extra formatie-plaatsen
uitkwam) de staatssecretaris besloot om ons drie extra
formatie-plaatsen toe te kennen. Over en weer werd, niet ten
onrechte, de term 'kruideniersmentaliteit' gebruikt.

Op 22november vond de als 'afsluitende vergadering'
aangekondigde bijeenkomst van kerken en HVmet de
staatssecretaris plaats. De vergadering duurde 8minuten.
De staatssecretaris stelde m.n. de volgende besluiten voor:
- de kerken leveren 10%van hun formatieplaatsen in en
gaan van 241naar 217formatie-plaatsen (NB:een aantal dat
ruim boven het aantal vervulde confessionele gv-plaatsen
ligt);
- de dienst hgv krijgt de extra reistijd van raadslieden
gecompenseerd met drie formatie.plaatsen.
Van kerkelijke zijde werden de voorstellen aanvaard en werd
staatssecretaris Roekzema gefeliciteerd met het resultaat
van deze onderhandeling. Ik stelde dat wij de drie formatie-
plaatsen zouden accepteren, maar onder protest. En dat het
HVdit protest zou omzetten in stappen naar de Raad van
State, de Tweede Kamer en via publiciteit naar de publieke
opinie. De staatssecretaris zei dat hij de nu genomen
besluiten aan het parlement zou kenbaar maken. Per brief
van 4december 1985gebeurde dat ook.

Vanaf 1december 1985ziet de verdeling van het aantal gv-ers
bij Defensie er als volgt uit: 2rabbijnen, 217confessionele gv-
ers (met de mogelijkheid deels elkaars formatieplaatsen te
vullen) en 25raadslieden. Na bijna zeven jaar argumenteren,
twisten, toezeggen, voorstellen doen, voorstellen intrekken,
commissie na commissie instellen en zien bezwijken, was de
verdeelsleutel tussen kerken en HVmet 2%richting HV
opgeschoven: 90%tegenover 10%.

Tweede Kamer springt in
Op 18en 19december 1985vond in de Tweede Kamer de
behandeling van de begroting 1986van Defensie plaats.
Naast de informatie die de Eerste en Tweede Kamer via de
brief van 4december van de staatssecretaris hadden
ontvangen, kregen de fracties van PvdA, CDA,VVDen 0'66
alle informatie over het afgelopen onderhandelingsproces

via het HV,met, per fractie, een mondelinge toelichting
daarop. Wat zich tijdens een Uitgebreide Commissie-
vergadering Defensie al op 9april 1984in de Kamer had
afgespeeld, herhaalde zich nu, anderhalf jaar later, in
verscherpte mate. De Kamer aanvaardt niet langer het gesol
met de verdeelsleutelkwestie en met een keer op keer
verwijzing naar een commissie. Nuweer naar een onder de
premier ingestelde commissie van externe deskundigen.
De meerderheid in de Kamer (PvdA, VVDen 0'66) aanvaardt
met name ook niet de vroegere en huidige verdeelsleutel
tussen kerken en RV,omdat deze noch in overeenstemming
blijkt met de behoefte aan hgv, noch met de
maatschappelijke omvang van de geestelijke stromingen.
Eén van de fractie-woordvoerders bestempelde het gedrag
van de kerken metde term obstructie. Nadat met dat middel
op de eerste dag van de begrotingsbehandeling al was
gedreigd (door de PvdAop lBdecember), werd op 19
december door de PvdA een motie ingediend, waarin werd
gevraagd om toepassing van de inhoud van het voorstel aan
kerkenenhvvan 19juli 1985:er komen 13raadslieden bij (15%
van het totaal aantal gv-ers) en na vijf jaar wordt de
verdeelsleutel geëvalueerd. De motie kwam nog niet in
stemming. Alleen het CDAsteunt het beleid van de
staatssecretaris, die de motie ontraadde, o.m. verwijzend
naar het door hem genoemde beleid en de komst van een
commissie van externe deskundigen (die inmiddels onlangs
werd ingesteld).

Hoe nu verder?
Duidelijk was en blijft dat het hoofdbestuur van het HVmet
deze droeve en beschamende gang van zaken omtrent een
kwestie van gelijkberechting (herverdeling van het aantal
gv-ers bij Defensie tussen kerken en HV)geen genoegen kan
nemen. De stappen die staatssecretaris Hoekzema eerder
werden gemeld, worden nu door het HVgezet:
- bij de Raad van State is een lopend beroep op herziening
van de verdeelsleutel gehandhaafd, verscherpt en op 30
januari jl. in behandeling geweest. De beslissing van de
Raad van State volgt op 20maart en per I april wordt deze aan
de partijen (Defensie en Humanistisch Verbond) kenbaar
gemaakt.
- de publieke opinie is en wordt geïnformeerd, waarvan dit
artikel een onderdeel is;
- de Tweede Kamer werd geïnformeerd en ondernam
parlementaire actie op 18en 19december, alsmede in
februari 1986.Op 17maart is er opnieuw een Uitgebreide
Commissievergadering Defensie met name over het
personeelsbeleid Defensie, waarin ook de gv aan de orde zal
zijn.
Daar, inde Kamer, en elders, bij de Raad van State, zal
moeten blijken, bij wie anno 1986in Nederland de verdelende
en toewijzende macht ligt: bij de staat ofbij de kerk. Die vraag
maakt een antwoord nodig. Niet alleen vanwege een
verdeling van plaatsen voor raadslieden, predikanten en
aalmoezeniers bij Defensie. Maar ook omdat deze kwestie
een van de toetsstenen blijkt voor de machtsverhouding
tussen staat en kerk.

j.F. Sinke
hoofdraadsman
17februari 1986
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Verdubbeling aantal geestelijke
verzorgers?

Kolonel F. W .M. Sedee is de commandant van het Genie
Opleidingscentrum in Vught. Over de positie van de
geestelijke verzorging heeft hij een duidelijke mening: alles
hangt af van de manier waarop geestelijke verzorgers hun
werk doen. Zijn ze uitsluitend bezig met het geven van lessen
en met bureau werk. dan mag de gv wat kalone 1Sedee betreft
worden opgedoekt. Laten geestelijke verzorgers zich
regelmatig op de werkplek zien. zoeken ze de mensen op om
hen waar nodig bij te staan, dan mag het huidige aantal wat
hem betreft worden verdubbeld. Van deze en andere
opvattingen van de huidige GOC-commandant doet Wim
Reinders (raadsman in Vught) verslag in het volgende
vraaggesprek.

Bij het ministerie van Justitie werd veertig procent op de post
gv bezuinigd. Erwordt onderzocht wat voor bezuinigingen er
op andere departementen mogelijk zijn. Wat is uw mening
over even tuele bezuinigingen op de gv bij Defensie, kolonel?
Kolonel Sedee: Er zijn twee uitersten: de geestelijke
verzorging staat naast de krijgsmacht en probeert op afstand
de vragen uit de krijgsmacht op te lossen. Op deze manier
ging het vroeger vaak; dat is nu in veel gevallen een
achterhaalde zaak. Het andere uiterste is dat de gv in de
krijgsmacht. die vaak een verkrampte organisatie is. de
mens persoonlijk begeleidt en zich bezig houdt met
interpersoonlijkeverhoudingen. Om het nu eens heel simpel
uit te drukken. zou ik zeggen: wanneer de gv-ers de mensen
regelmatig opzoeken op hun werkplek en hen zo 'terzijde'
staan, dan mag hun aantal wat mij betreft verdubbeld
worden, maar wanneer ze op hun bureau of in hun leslokaal
blijven zitten. mogen ze allemaal verdwijnen.

Als blijkt uit de keuze die dienstplichtig militairen maken
voorde gv, dat de humanistische gv in de krijgsmacht
ondervertegenwoordigd is wat aantal gv-ers betreft, bent u
dan van mening dat er een evenredige verdeling tussen de
verschillende diensten gv tot stand moet komen?
Wanneer er inderdaad sprake is van een
ondervertegenwoordiging bij de humanistische gv. dan moet
worden bijgestuurd. Historisch gezien is dat juist: elke
levensbeschouwelijke groepering moet naar evenredigheid
zijn vertegenwoordigd. De vraag blijft hoe je deze
evenredigheid moet vaststellen.
De dienstplichtig militair - want daar gaat het om wanneer
we over aantallen spreken- moet zich duidelijk uitspreken
over de levensbeschouwelijke richting die hij aanhangt. Aan
de hand van deze uitslag kan een verdeling worden gemaakt
in soorten geestelijke verzorgers. Ik vrees echter dat er op
grond van deze peiling weinig van de gvoverblijft.
Overigens zou het zo moeten zijn dat de hulpverlener er is
voor iedereen, ongeacht het feit of men katholiek. protestant,
humanist, joods of iets anders is qua levensovertuiging. Wel
moet de keuze van het individu- waar deze hulp verlangt-
vrij blijven.

Wat vindt u een belangrijke taak van de geestelijk verzorger?
Geestelijk verzorgers moeten bekijken hoe de mensen in het
bedrijf met elkaar omgaan, hoe ze met elkaar werken. Dat is
nu meer dan ooit nodig in het leger.

Wat is het verschil tussen bedrijfsmaatschappelijk werk en
geestelijke verzorging in dit opzicht?
Dit gaat verder dan bedrijfsmaatschappelijk werk, omdat het
niet gaat om de doeleinden van het bedrijf, maar om het
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geluk van de individuele mens. Als dat er niet is. is h~t bedrijf
gedoemd te mislukken. Dan houdt de organisatie op te
bestaan. Vergeleken met jaren geleden zijn we veel meer op
de mens afgestemd.

Vroeger was er een geaccepteerde hiërarchie; nu zijn er
andere gezagsverhoudingen. Wat dat betreft is het een heel
andere wereld geworden in het leger. De dienstplichtigen die
nu het leger binnenkomen, zijn niet gewend aan een strak
gezag. Ze gaan zich dan al gauw afzetten tegen hun maatjes
en tegen hun sergeanten. Op de sergeanten wordt meer dan
in het verleden een zware wissel getrokken.

Ziet u een verschil in aanpak tussen dienstplichtige en
beroepsonderofficieren ?
Dienstplichtige sergeanten hebben een andere opleiding
dan de beroeps. De laatsten zijn vaak geneigd op een
krampachtige manier hun gezag te handhaven en dat geeft
problemen. Geestelijk verzorgers kunnen daarin veel goede
dingen doen. Ze kunnen zonodig ook een bemiddelende rol
spelen. Als er aan het einde van een opleidingsperiode wordt
geëvalueerd, kunnen geestelijk verzorgers daar ook een
functie in hebben.

Wat kan de functie van een geestelijk verzorgerzijn in de
omgang van militairen onderling?
Ik ervaar dat er. ook in dit opleidingscentrum. op het gebied
van de intermenselijke relaties nog veel verkeerd zit. Er zijn
ook te weinig kaderleden die dat soort problemen kunnen
oplossen; er is vooral gebrek aan ouder. ervaren kader.
Daarin ligt een geweldige rol voor de geestelijke verzorging.
Die mag zich wat mij betreft overal mee bemoeien. ongeacht
de rang van mensen. Het is een onafhankelijke partij. die
twee partijen op een eerlijke. onbevooroordeelde manier kan
benaderen.
In het verleden kwam men vaak alleen voor de
dienstplichtigen op. waardoor commandanten vaak de
indruk kregen dat men tegen het gezag was. •••.



Wat doet het leger met twijlels?

Als dienstplichtig soldaat kom je in een wereld terecht. waar
je niet vrijwillig voor hebt gekozen. De overgang van de
demokratische samenleving naar het systeem binnen het
leger is groot. Plotseling mogen een heleboel dingen. die als
vanzelfsprekend worden beschouwd in de
burgermaatschappij. niet meer.

Je wordt ingedeeld en moet werken en vooral omgaan met
mensen, die je niet hebt gekozen. Er worden je bevelen
gegeven en die volg je op: niet omdat die bevelen belangrijk
zijn. of omdat degene die ze geeft nou zoveel verstandiger is.
nee, je doet het omdat het niet opvolgen van het bevel
strafbaar is.

Veel jongens hebben moeite met die overgang en zien het niet
zitten. Defensie schiet ernstig tekort in het opvangen en
begeleiden van soldaten met deze problemen. Yaak worden
soldaten met aanpassingsmoeilijkheden uitgescholden en
gepest door het kader en zelfs door sommige dienstplichtige
maten. Jongens met gewetensbezwaren kunnen tijdens de
diensttijd alsnog een beroep doen op de wet
gewetensbezwaren. Maar militairen met praktische (sociaal-
maatschappelijke of politieke) bezwaren moeten zich
aanpassen. Yeelallijkt het of dit na verloop van tijd lukt.
Yaak is dit echter schijn.

Vragen
Na zes maanden dienst, kreeg ik de eerste twijfels; had ik er
wel juist aan gedaan toch in dienst te gaan?
Aanvankelijk was het voor mijzelf altijd duidelijk geweest: ik
zou weigeren. Maar toen ik de definitieve oproep kreeg.
begon ik onzeker te worden. Had ik wel echt
gewetensbezwaren? Of waren het meer praktische
bezwaren? Hoe zou het zijn als alle kritische jongens zouden
weigeren? Veel vragen dus.

Uiteindelijk heb ik besloten toch indienst te gaan. Waarom?
Ik had de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de
vermaatschappelijking van het leger. Daarom ben ik direkt
aktief geworden voor de VVDM.Maar hoezo dan na zes
maanden weer die twijfels. en zelfs een beetje spijt dat ik niet
geweigerd had? Het is moeilijk om deze gevoelens op papier
te zetten. maar ik zal een poging doen.

•••.indruk kregen dat men tegen het gezag was.
In de krijgsmacht staat gehoorzaamheid aan opdrachten
centraal. Geestelijk verzorgers benadrukken de persoonlijke
verantwoordelijkheid nogal eens. Ziet udaar spanning
tussen?
Opdrachten kunnen strijdig zijn met iemands persoonlijk
inzicht. Dat spanningsveld zal altijd wel blijven bestaan.
Ieder heeft persoonlijke vrijheid. die gebonden is aan de
omstandigheden waarin men zich bevindt. In alle
omstandigheden moeten mensen zich bewust zijn van hun
eigen verantwoordelijkheid. En als het oorlog wordt. weet ik
ook niet hoe het zal gaan. In elk geval moeten de mensen
vertrouwen hebben in hun chefs, anders gaan ze niet mee.

Moeten geestelijk verzorgers zich bezig houden met vragen
rond bewapening, kernwapens met name, ofmoeten ze zich
daar niet mee bemoeien?
Daar mag gerust over gepraat worden. Het zijn de meest

Vastlopen
Langzaam maar zeker kwam ik tot de konklusie. dat het leger
helemaal geen vermaatschappelijking wil. Erger nog,
mensen die zich daarvoor inzetten wordt het funktioneren
bemoeilijkt. Innerlijk kunnen velen het niet verwerken zich
aan te moeten passen aan het systeem binnen het leger. Dat
roept gevoelens op van twijfel en onrust, die je niet kwijt kunt.
Sommigen lopen daardoor vast. Door het leger worden zij
beschouwd als slechte militairen. en soms naar huis
gestuurd (afgekeurd met een zogenaamde SSof
buitengewoon dienstplichtig gesteld). Voor hen is dit op korte
termijn misschien de beste oplossing. maar door de
buitenwereld worden zij als minder aangezien dan jongens
die de 14of 16maanden wèl voltooien. Veel van hen blijven
met de twijfels zitten.
Het zou beter zijn als er vanuit het leger meer begeleiding
komt. Vooral geestelijk verzorgers en artsen zouden meer
invloed moeten krijgen om oplossingen te zoeken.

Straffen
Veel moeite heb ik ook met het ouderwetse straf. en
tuchtrecht. Vooral de zin 'ondergeschiktheid is de ziel der
militaire dienst' roept bij mij veel weerzin op. Deze zin is
kenmerkend voor de rechtsgang binnen het leger. De
meerdere bepaalt wat goed of slecht voor je is en wat wel of
niet mag. en iedere mindere heeft zich daar aan te houden.
Benje het er niet mee eens. of erger nog, er wordt een
oneigenlijk bevel gegeven. dan moet je het eerst uitvoeren en
kun je pas later in beklag. Hetzelfde geldt voor een straf: een
beklag is niet opschortend.

Veranderen
Veertien maanden word je een onnodig groot stuk van je
persoonlijke vrijheid ontnomen; en het meest absurde vind ik
nog. dat dat gebeurt (zo zegt de defensie voorlichting) om de
anderen vrijheid te geven, deze zeker te stellen. Er zal nog
veel moeten veranderen binnen de organisatie om het leger
als verdediger van de demokratie geloofwaardiger te maken.

Ronny V.d. Water
dpl. huzaar. oud-aid. bestuurder VVDM'tHarde

afschuwelijke wapens, al moet je niet over het hoofd zien wat
de gevolgen kunnen zijn van chemische en biologische
wapens. Toch moeten wedie kernwapens mijns inziens wel
plaatsen, want dat is de enige manier om te voorkomen dat er
gekke dingen gebeuren. We moeten ermee leren leven en de
zaak onder controle houden. De kennis om kernwapens te
maken is aanwezig; daarom zullen ze wel nooit verdwijnen.
want ze kunnen meteen weer worden gemaakt.

Brengt het nieuwe systeem van ruimtewapens (het 'Star
Wars' programma in de VS)de bestaande afschrikking niet
aan het wankelen?
Ik denk dat het lukt om de afschrikking in stand te houden.
Als het evenwicht verstoord raakt. en daar ziet het nu naar uit
door nieuwe technologische ontwikkelingen, hoop ik dat
onderhandelingen een nieuw evenwicht zullen opleveren.

Wim Reinders
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Bij de geestelijke verzorging is de mens
TTnummer een

Bootsman Wielewaal is een Marine-man in hart en nieren.
Een groot deel van zijn leven zwierf hij over de wereldzeeën.
en met plezier. Als hij zijn leven over kon doen. zou hij weer
dezelfde keuze maken. Toch heeft het Marine-bestaan voor
hem ook zeker zijn schaduwkanten. Hans Schonk (raadsman
bij de Marine) vroeg hem naar zijn mening over de rol van de
geestelijke verzorging.

Zou u de geestelijke verzorging graag uit de Marine zien
verdwijnen?
Nee. ik zou dat geen goeie zaak vinden. Zeker niet. Ik hoor die
andere geluiden natuurlijk ook. Zo van: ze moelen die lui
eruit donderen. Die zijn alleen maar tegen ons. De geestelijke
verzorging is uit de tijd. etc. De mensen die dat zeggen
begrijpen er niets van. Je zou het kind met het badwater
weggooien.

Wat is er dan zo belangrijk aan diegv?
Kijk, ik draag de Marine een goed hart toe, dat mag duidelijk
zijn, maar er is te weinig aandacht voor de mens als mens.
Het bedrijf gaat toch altijd voor. Het is aanpassen.
aanpassen, aanpassen Dat was vroeger zeker zo, maar
ook nu nog, ondanks alle mooie theorieën. Je bent een
onderdeel van een goed geoliede machine. En als je niet goed
meer meedraait. word je vervangen. Je dreigt een soort robot
te worden als je niet oppast. Je draait mee. Dat wordt ook van
je verlangt. Persoonlijke belangen tellen niet zo. Het is
moeilijk om dan nog een beetje jezelf te blijven. De afstand
tussen mensen is hier vaak erg groot. De geestelijke
verzorging komt juist op voor de mens als persoon. Dat vind ik
de kracht van de gvo Overal waar het menselijke met voeten
wordt getreden, moet de gv in actie komen. En dat gebeurt
ook vaak. De gv moet een tegenwicht zijn tegen het alleen
maar gebruiken- en soms misbruiken - van mensen.

Mensen dreigen robots te worden, zegt tl?
Ja. als je niet oppast. wordt het een tweede natuur om
bevelen op te volgen, alleen nog te doen wat je chef zegt. Dat
werkt door op je persoon. Je reageert op den duur alleen nog
maar op prikkels van buitenaf. Dat is niet goed voor een
mens. Dan word je geleefd. Je moet kritisch kunnen blijven
ten opzichte van de Marine en jezelf. Dat is belangrijk. En
geestelijke verzorgers kunnen je naar mijn idee daarbij
helpen.

Gv.ers zijn geen militairen. Vindt u dat een goede zaak?
Ja, dat kan zelfs niet anders in mijn ogen. Ze moeten door de
rangen heen werken. Ze mogen niet geblokkeerd worden in
hun werk. De basis van hun werk is hun onafhankelijkheid.
Als ze zich zouden opstellen als militairen, zou ik dat
verkeerd vinden. Dan zijn ze geen gv-ers meer. Dan
misbruiken ze hun eigen mogelijkheden.
Geestelijk verzorgers behoren niet voor het Marine.bedrijf te
werken. Ze moeten zich voor mensen inzetten die in dit geval
militairen zijn. Hun opstelling moet zijn: hoe komt elke
Marine-man als mens zo goed mogelijk tot zijn recht. Dat is
hun zorg. en niets anders.
Daarmee hoeven ze natuurlijk helemaal niet tegen de Marine
te zijn. Ze moeten er wel kritisch tegenover staan. Ze moeten
lastige horzels zijn, die bereid zijn hun nek uit te steken voOr
de mensen voor wie ze werken. Marine, hoe ga je met je
mensen om. dat is hun pakkie-on.

Wat ziet u verder als taken voor de gv?
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Ik vind ook dat geestelijk verzorgers de aangewezen
personen zijn om mensen te leren een beetje redelijk met
elkaar om te gaan. Ik denk dat veel problemen ontstaan.
omdat mensen elkaar vaak zo grenzeloos onpersoonlijk
benaderen. Gewoon het vermogen verloren hebben om meer
tot elkaar te komen. elkaar te begrijpen. Van de veel
geprezen kameraadschap is ook in veel gevallen niets meer
te bespeuren. Ook wordt er heel veel misbruik gemaakt van
macht. Ik heb de strepen, en jij doet dus alles zoals ik het
wil. soms tot in het absurde toe. Mensen voelen zich zo vaak
heel onredelijk behandeld. Dat komt de stemming niet ten
goede. Ja. ik denk dat de geestelijke verzorging hier een
belangrijke rol zou kunnen vervullen. Mensen nader tot
elkaar brengen.

Hoe zou de gv dat dan moeten doen?
Nou. er gebeurt natuurlijk al veel. hoor. Geestelijk verzorgers
praten met mensen persoonlijk en in groepsverband. Toch
denk ik dat dit nog veel meer zou moeten gebeuren. Er zouden
bijvoorbeeld ook voor de mensen die al veel langer in dienst
zijn groepsgesprekken moeten komen. Dus ook voor de
mensen met rangen. Dat gebeurt nu meestal niet. Ze zullen er
ook wel moeilijk voor te porren zijn. Ik denk toch dat het heel
belangrijk zou zijn zo met elkaar in gesprek te komen, van
elkaar te leren. elkaar beter te leren begrijpen.
Daar zie ik dus een grote rol voor de gv. Maar dan zullen er
wel méér gv.ers moeten komen. denk ik.

En verderop het persoonlijke vlak?
Als mensen in de knoei zitten. moeten ze terecht kunnen bij
mensen die ze vertrouwen kunnen. Dat zijn in mijn ogen de
gv-ers. Dat vind ik heel wezenlijk. Je kunt je verhaal kwijt. Je
kunt weer even verder. Je krijgt de aandacht die je op die •••.



"Is datwel zo?"

Als individu ben je constant in ontwikkeling; je doet verse
ervaringen op. in je inzichten treden verschuivingen op. door
informatie. door het ouder worden.
Het zou een erg goede zaak zijn als de militaire organisatie
naast een cursus als de HOOS meer aandacht zou geven aan
dat ontwikkelingsproces van haar medewerkers. Dit om
diverse redenen:
a) de motivatie en inzet van de militair zou op een hoger
niveau kunnen blijven:
h) de omgang met en opvang van dienstplichtige jongens en
jonge collega's zou optimaal kunnen zijn:
c) de band met de rest van de samenleving blijft goed in
stand.

Want een organisatie als de krijgsmacht geeft aanleiding
genoeg om in conflict te komen met de organisatie eruof met
jezelf.
Als militair heb je gekozen voor een bepaalde opdracht; daar
heb je verantwoordelijkheid voor genomen; de regels en
voorschriften van de organisatie spelen daarin een
belangrijke rol. Ook als individu heb je je eigen inzichten en
meningen; soms zou je dingen anders willen doen.

Dat is een soort spanningsveld dat elke militair dagelijks met
zich mee draagt. Enerzijds de loyaliteit naar de organisatie,
de opdracht van die organisatie met daarin je eigen taak die
je zo goed mogelijk wilt uitvoeren. Anderzijds eigen mening
en inzichten ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken in
het leger en ten aanzien van de wereld om je heen, waarin je
gezin, de politiek, de bewapening, oorlog en vrede een
belangrijke rol spelen.
Het is je eigen belang daar kritisch over na te denken, daar je
eigen evenwicht in te zoeken, eventueel met daarin moeilijke
periodes. En het is ook het belang van de organisatie dat haar
medewerkers daarin in ontwikkeling blijven, voor hun
optimaal functioneren nu en voor hun berekend zijn op hun
taak, ook wanneer dat een militair conflict zou zijn.

Als je na wilt denken over waar je mee bezig bent. wordt dat
in het leger gauw als negatief ervaren. Je zegt dan blijkbaar
dingen die je van een militair niet zou of mag verwachten. Als
je naar een gv-conferentie gaat over kernbewapening, dan
wordt daar vreemd tegenaan gekeken.
Over zo'n vraagstuk bestaan blijkbaar maar twee meningen:
je bent ervoor ot je bent ertegen. Hoe jij daarmee bezig bent: 't
kost zoveel tijd om dat uit te leggen. Sterker nog: als je erover
nadenkt word je vaak al geplaatst bij de categorie die
waarschijnlijk tegen is.

••. momenten nodig hebt. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat we
daar allemaal wel eens behoefte aan hebben, al willen we
dat lang niet altijd erkennen.
En ook hier komt weer het belang van de onafhankelijkheid
naar voren. Mensen vertellen geestelijk verzorgers vaak
dingen die heel persoonlijk zijn. Die kunnen ze alleen bij hen
spuien. Bang als ze zijn voor hun carrière. Je wordt al gauw
aangezien voor een 'sociaal geval'. Sommige dingen kunnen
je heel hoog zitten. Die moet je met iemand delen. Dat kan bij
een geestelijk verzorger.

Erzijn weinig humanistische raadslieden. Wat vindt u
daarvan?
Ik denk dat er véél te weinigzijn. Er zijn toch heel wat niet.

Oorlog en vrede: het zijn toch zulke belangrijke zaken. Daar
moet je toch over nadenken, anders kun je toch niet optimaal
in het leger functioneren.
Ik heb het nodig om over kern thema's van mijn mens- en
militairzijn na te denken; voor mijzelf ~n voor mijn werk. Je
moet toch duidelijk hebben wat je wil. waar je mee bezig
bent. Ik vind 't nodig om regelmatig terug te buigen naar
mezelf, eventueel de spiegel voorgehouden te krijgen. Want
je bent en blijft verantwoordelijk voor je handelen. Die
verantwoordelijkheid kun je niet bij een ander leggen, niet bij
de leiding, niet bij de politiek.

Je hebt een deskundig klankbord nodig, iemand die je
terugwerpt op jezelf. Iemand die je kan teruggeven wat je
denkt, wat je voelt. Soms zijn zaken voor jezelf niet duidelijk.
Ook als het gaat om wat voor jezelf ethisch acceptabel is.Een
ander moet je dan helpen het eruit te lichten en verbanden
leggen die je zelf niet kunt leggen. Dan kan er ineens
helderheid ontstaan die je voordien niet had. Je kunt het voor
jezelf weer op een rij zetten. Uiteraard mag die ander niets
opdringen.

Dat is volgens mij de taak van de geestelijke verzorging: de
mensen in de organisatie bevragen. Zogenaamde
vanzelfsprekendheden voortdurend onder de loupe nemen.
Het waarom van wat we doen bevragen. Eigenlijk zouden we
zelf zo kritisch moeten zijn, maar je ontwikkelt blijkbaar een
soort 'bedrijfsblindheid'.
Wellicht hebben sommige gv-ers er door hun opleiding,
levensovertuiging, persoonlijkheid of positie in het leger nog
moeite mee, maar eigenlijk mag en moet de gv-er telkens de
vraag stellen: ..Is dat wel zo?" Bij allerlei dingen die we doen
en denken: ..Moet dat wel zo?" In wezen die vragen stellen, en
op die manier meehelpen om de kern waar het om gaat niet
uit het oog te verliezen.

De gv.er mag de militair die zichzelf kritisch bevraagt. niet
laten zwemmen. Want het zal vaak zo zijn dat mensen tijd
nodig hebben om hun weg te vinden. Maar je kunt er als
militair niet om heen. Je hebt de plicht en het recht om te
reflecteren,aan nadenken zijn geen beperkingen te stellen,
aan kiezen ook niet.
Een mens is nooit neutraal. Hij kiest altijd.

De enige mogelijkheid voor het leger om een gezond deel van
de samenleving te zijn, is dat de ethische zin bij de
medewerkers er mag zijn en eventueel gestimuleerd wordt.
De betrouwbaarheid van de organisatie is dan dat alles open
bespreekbaar is en gehouden wordt, ook het doel en de
middelen van onze defensie. De gv.er als kritisch en
deskundig klankbord kan daarin niet gemist worden, hij zal
met respect voor de militair hem moeten vragen: "Is dat wel
?"zo.

SmiJ.f.M. Verkooijen

godsdienstige Marine-mensen. Het lijkt mij nu voor die
raadslieden een onmogelijke taak. Ik zou niet graag in hun
schoenen staan.

Uwmening over de gv is nogal positief?
Ja, ik steek dat niet onder stoelen ot banken. De geestelijke
verzorging komt op voor de persoonlijke belangen van
Marine-mensen. Dat vind ik een groot goed. Ze mogen van
mij kritisch zijn. Dat moeten ze zelfs. Tegenover de Marine als
instituut en tegenover ons als Marine-mensen. Want wat is er
nou mooier dan om als mens zo goed mogelijk tot je recht te
komen.

Hans Schonk
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"Nu onlmoel ik voor'l eersl eens een
d "raa sman.

Witte plekken in rayons bezorgen raadslieden grijze haren

De opmerking: ••Dit is nu voor het eerst dat ik eens een
raadsman ontmoet". - al dan niet wat laatdunkend
uitgesproken-doet toch steeds weerpijn. Toch wordt zoOn
opmerking. ook nog in 1986. van tijd tot tijd gehoord. En dat
terwijl de dienst hgv nu bijna 22 jaar werkzaam is in de
krijgsmacht. Timmert de hgv niet voldoende aan de weg e%f
lopen de raadslieden de kantjes eraf? Of is het volstrekt
ondoenlijk om met ruim twintig mensen al het werk te doen
dat van een gv-er zou mogen worden verwacht in het
aangewezen werkgebied? Op dat werk en de mogelijkheden
daartoe wordt in dit artikel ingegaan door Henk Bos
(inmiddels gepensioneerd) raadsman in Nunspeet. Metske
Dekkinga. raadsman in Utrecht en Frank Spoelstro.
stafraadsman in Zeist.

Om die laatste vraag hierboven gesteld te kunnen
beantwoorden zal nu eerst de wijze waarop de gv-er inhoud
en vorm aan zijn werk moet geven worden belicht. Voor het
gemak wordt verder gesproken over raadsman (het
besprokene geldt uiteraard evenzeer voor onze vrouwelijke
collega's). Teneinde het verlies aan reistijden te beperken
moest vanaf het begin (in september 1964met vijf
raadslieden) worden gekozen voor regionalisering in plaats
van het werken binnen organieke verbanden. Dat betekent
echter wel dat een raadsman vaak met mensen van
verschillende krijgsmachtdelen te maken heeft en er
ontstaan ingewikkelder communicatiepatronen. De
werkzaamheden van de raadsman kunnen we globaal in drie
pakketten onderbrengen, te weten: de gv-bijeenkomsten, de
individuele hulpverlening (beide vinden hoofdzakelijk
plaats binnen het rayon) en het voorwaarden scheppend
werk (voor een deel buiten het rayon).

GV-bijeenkomsten
De gv-uren, onder vele benamingen bekend in de
krijgsmacht, zijn wellicht de meest zichtbare, althans
bekende, aktiviteiten van de geestelijke verzorging. Immers,
ze worden in overleg met de commandant vastgesteld en in
het rooster opgenomen. Over het nut, de noodzaak of de
waarde ervan zal in dit artikel niet worden gesproken, dat
komt elders in deze EGO-special aan de orde. (Voor speciaal
geinteresseerden: EGO wijdde een geheel extra nummer aan
degv-uren en het vormingswerk in december 1978, dat bij de
redaktie kan worden opgevraagd).

Iedere militair heeft het recht op het bijwonen van deze
bijeenkomsten en op basis van vrijwilligheid wordt hiervan,
althans door dienstplichtigen, nog steeds op grote schaal
gebruik gemaakt. Stel het aantal uren per compagnie of
overeenkomstige eenheid op gemiddeld één uur per week,
dan betekent dat voor een raadsman met soms dertig of meer
van dergelijke eenheden in zijn rayon dat, met voorbereiding
en reistijd, hiermee een werkweek kan worden gevuld. Het
zal duidelijk zijn dat lang niet alle onderdelen kunnen
worden gehonoreerd.

Tijdens gv-bijeenkomsten speelt ook het leren kennen van de
raadsman en het leggen van een vertrouwensbasis voor
persoonlijke gesprekken een rol. Dat betekent tevens een
toename van de aktiviteiten van de raadsman op het gebied
van de individuele hulpverlening ten koste van die eenheden
waar geen gv-bij-eenkomsten kunnen worden gehouden.
Binnen het kader van het vormingswerk is de raadsman
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betrokken bij de voorbereiding en soms deelname aan de 2Vz-
daagse bezinningsbijeenkomsten in het vormingscentrum
het Coornherthuis in Zeist.
Niet onvermeld mag blijven dat nog door een aantal
raadslieden wordt deelgenomen aan het zogeheten UKW-
projekt van de luchtmacht. Daarbij wordt - eveneens in
bijeenkomsten van ZY2dag- op de vormingscentra met ca. 54-
jarige KLu-militairen en hun echtgenotes gesproken over
persoonlijke en gezinsaspekten als gevolg van het op handen
zijnde leeftijdsontslag .

Individuele hulpverlening
Met name op het zo persoonlijke terrein van de individuele
hulpverlening blijft een groot deel van het werk van
raadslieden (bijna per definitie) onzichtbaar. Wel is als regel
de bemoeienis met dysfunktionerende militairen in de
werksituatie bekend; oplossingen moeten meestal ook in
overleg met de commandant enlof persooneelsfunktionaris
worden gevonden. Je kunt je afvragen of al die zaken wel bij
een raadsman thuishoren. Soms zullen er bij zijn die (even
goed) door een andere discipline kunnen worden behandeld
en in een aantal gevallen vindt dan ook doorverwijzing
plaats. Een feit blijft echter dat in vele gevallen, zowel bij
vrijwillig dienend als bij dienstplichtig personeel, de eerste
gang naar een gv-er is, waarschijnlijk onder meer het gevolg
van diens bijzondere positie (bekendheid, niet-militaire
status, ambtsgeheim). Een vrij recent onderzoek onder
dienstplichtigen heeft dit nog weer eens bevestigd. Ook bij
doorverwijzing kost overigens het luisteren, analyseren en
aangeven hoe de hulpverlening het beste kan plaatsvinden
toch zeker een uur.

Juist het werk dat heel specifiek belangrijke elementen van
de geestelijke verzorging bevat vindt veelal vrijwel
onopgemerkt plaats. Werk dat in tijden intensiteit meestal
zeer ingrijpend is. We bedoelen hier begeleiding bij ongevaL
(ernstige) ziekte, stervens-en gezinsproblematiek. Tot de
zichtbare rol van de raadsman behoren de momentopnames
van 'aanzeggen van de kwade tijding' en het optreden bij een
eventuele begrafenis of crematie. Echter bij dergelijke
ingrijpende gebeurtenissen in het menselijk bestaan vindt
aanvaarding en verwerking meestal plaats in langdurige
processen, waarbij vragen naar het waarom en de zin van het
leven, rond schuldgevoelens en (veranderende) normen en



waarden een antwoord behoeven. Als na een sterfgeval of
echtscheiding de omgeving allang weer tot de orde van de
dag is overgegaan, zal de raadsman wellicht nog gespreid
over een jaar met de nazorg bezig zijn.

In de ethisch-conflictueuze situatie waarin een krijgsmacht
zich bevindt zal iedere deelnemer daaraan voor zichzelf de
vraag moeten beantwoorden of hijlzij, gewetensvol
handelend, dit mag doen. De beantwoording van deze vraag
mag nimmer leiden tot de simplificatie van: voor of tegen
geweld zijn. Waarden en normen als vrijheid, gerechtigheid,
niet mogen doden, welk doel heiligt welk middel. dienen te
worden afgewogen.
Indien mensen zich met deze problemen tot de raadsman
wenden, zal deze hen uiterst zorgvuldig, middels vragen en
luisteren. moeten begeleiden om tot een eigen beslissing te
komen. Dit mag nimmer (in welke richting dan ook) worden
geforceerd en kan veel tijd kosten. Met name door de
toegenomen maatschappelijke diskussie rond de
kernbewapening is het aantal gesprekken hierover met
vrijwillig dienende militairen sterk toegenomen. De
bemoeienis van de raadsman wordt dan meestal slechts
zichtbaar als iemand eventueel ontslag neemt of een beroep
doet op de wet gewetensbezwaren.

Onder meer het inzicht dat een mens niet in geestelijke.
medische. sociale en funktionele mootjes kan worden
gehakt, heeft er mede toe geleid dat de hulpverlening meer
multidisciplinair wordt aangepakt in Sociale Coördinatie
Commissies (SCC's) en Bureaus Individuele Hulpverlening
(BIH's) bij de KLen Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) bij de
KLu. Een goede zaak. die echter wel kan betekenen. dat in
een rayon van een raadsman aan vijf tot tien SCC's moet
worden deelgenomen (2à 3werkdagen per maand).
Bovendien wordt in elk van dedrie BIH's gedurende één dag
per week op een raadsman gerekend. (Ook hier maken wij
belangstellenden er op attent. dat in maart 1982een EGO-
special werd uitgebracht, die geheel was gewijd aan de
individuele hulpverlening en die op aanvraag kan worden
toegezonden. )

Voorwaarden scheppend werk
Hieronder moet worden verstaan het leggen en onderhouden
van kontakten die nodig zijn binnen het werkterrein,
adviseren naar strukturele kanten van de personeelszorg en
inzicht verschaffen in de opvattingen van de dienst
humanistisch geestelijke verzorging. Dat moet binnen een
rayon in de eerste plaats gebeuren door bezoeken aan
kommandanten op verschillende nivo's. het spreken van
mensen op de werkplek en het deelnemen aan oefeningen.
Gezien de veelheid en het uiteenlopende karakter van
onderdelen zou in feite ook hiermee de volledige werktijd
kunnen worden gevuld. Strukturele kanten van de
personeelszorg komen veelal op stafnivo, in werkgroep of
commissieverband aan de orde.

Voorlichting op opleidingsinstituten of deelname aan
forumdiskussies behoren tot de regelmatig weerkerende
taken van diverse raadslieden. Anderen leveren een aandeel
in de publiciteit van de dienst hgv middels het maandblad
EGO, de jaarboekjes enJof ad hoc verschijnende uitgaven.
Voorts zal door alle raadslieden binnen de eigen dienst een
aandeel moeten worden geleverd aan aspekten als interne

organisatie. personeelsbeleid. studieen
deskundigheidsbevordering. Hetzelfde geldt voor het
onderhouden van externe kontakten, met o.a. instanties
binnen of gelieerd aan het Humanistisch Verbond.
confessionele geestelijke verzorging en militaire
belangenverenigingen.
Tenslotte wordt hier opgemerkt. dat een deel van de
bovengenoemde taken tevens in handen is van de
hoofdraadsman en de stafraadsman, terwijl- naast twee
vormingswerkers indienst van het Humanistisch Verbond-
twee raadslieden fulltime zijn ingeschakeld als direkteurl
vormingswerker en vormingswerkster in het Coornherthuis.
Dit betekent dat van de 22 raadslieden er maximaal 18
beschikbaar zijn voor het in dit artikel beschreven werk in de
rayons in Nederland en West-Duitsland (2KM, 4KLu en 12
KL).
Het bovenstaande, waarin ongetwijfeld nog wel iets
ontbreekt, zal duidelijk maken dat raadslieden bewust en
door omstandigheden gedwongen prioriteiten in hun werk
(moeten) aanbrengen. Hierdoor kan slechts op weinig
plaatsen het takenpakket min of meer volledig tot zijn recht
komen, op een aantal plaatsen op beperkte wijze en op veel
plaatsen in het geheel niet.
Hierna zal worden getracht duidelijk te maken wat hiervan
meer in concreto-zij het in grote lijnen-de konsekwenties
zijn.

Praktijksituatie
Uit het voorgaande blijkt dat de raadslieden nog altijd
worstelen met de vraag: hoe kunnen we met ons kleine aantal
een zo goed mogelijk aanbod doen aan die meer dan 100.000
personeelsleden van de verschillende krijgsmachtdelen.
In het algemeen kan worden gezegd dat waar vroeger gold:
op zoveel mogelijk plaatsen eventjes komen, nu het accent
meer is gekomen op: bij een kleiner aantal onderdelen ook
werkelijk aanwezig zijn. Wij hebben geleerd dat als je op één
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of twee legerplaatsen werkt en daar een reëel aanbod doet
aan twee infanteriebataljons en een tankbataljon (of
vergelijkbare onderdelen) dat dan de grens wel zo'n beetje
bereikt is. Of om een ander voorbeeld te noemen: een
raadsman die op een opleidingscentrum werkt moet daar-
gezien de hoeveelheid gv-uren en de grote vraag naar
individuele begeleiding - ook een aantal dagen per week
werkelijk aanwezig zijn. Hoe ziet nu dat 'plaatje' er ongeveer
uit van wat wel en niet wordt gerealiseerd als aanbod?

De landmacht
Van de verschillende opleidingscentra worden de volgende
bereikt: OCC Amersfoort. GOC-Vught. OCMGD-Hilversum
en Rijschool Venlo; verder van OCI voornamelijk de SROK! in
Ermelo. Op bescheiden schaal is er nog een aanbod bij SROA
en KSArtillerie in Oldebroek en OCA Den Bosch. Aan de
verschillende opleidingsinstituten voor beroepspersoneel
gelden momenteel bescheiden bijdragen aan de KMS te
Weert en sinds kort ook aan de KMAen de OCOSD te Breda.

Bijde parate troepen van het legerkorps in Nederland wordt
getracht enige prioriteit te geven aan de onderdelen van
infanterie, cavalerie, artillerie en genie. Globaal lukt dat in
AssenJZuidlaren, in Havelte/Steenwijk, in 't HardelWezep, in
Schaarsbergen/Arnhem en bij 41 painfbat in Ermelo. Er
blijven dus in het legerkorpsgebied nogal wat 'witte plekken'
en ook in de genoemde legerplaatsen kan de intensiteit van
het aanbod per onderdeel nog wel verschillen.

Voor de onderdelen in Duitsland is het aanbod duidelijker:
twee raadslieden werken voor 41 pabrig, waarbij bedacht
moet worden dat hier een aantal specifieke extra taken
liggen zoals het geven van humanistisch vormingsonderwijs
op de scholen. Ook aan de schoolcie C.q. -batterij van42BLJ,
resp. 41AVAwordt al in de periode van 4maanden in
Oirschot de nodige aandacht besteed.

Voor overige landmachtonderdelen geldt globaal dat we er
als dienst niet aan toe komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
staven in Den Haag, de verschillende NTC-onderdelen, de
distrikten van de Koninklijke Marechaussee en voor de
Mobiele colonnes; incidentele kontakten buiten
beschouwing gelaten. Wel is er een aanbod in het MHAMin
Utrecht en het Militair Penitentiair Centrum Nieuwersluis,
terwijl raadslieden ook een bijdrage leveren aan de BIH's.

14 EGO-special _ maart 1986

De luchtmacht
In de opleidingssfeer van de luchtmacht is traditioneel een
goede bijdrage geleverd, zowel bij LIMOS in Nijmegen als bij
de KKSULETS in Schaarsbergen. Ook voor de luchtmacht
geldt dat 'Duitsland' speciale aandacht krijgt binnen onze
beperkte mogelijkheden: twee raadslieden voor de geleide
wapens. Helaas is het daarmee bijna op, de kontakten met de
verschillende vliegbases zijn noodgedwongen incidenteel.

De marine
Vele jaren leverde raadsman Schonk een eenzame bijdrage
aan de marine. Het isdan ook niet verwonderlijk dat in het
bijzonder bij dit krijgsmachtdeel vele malen om uitbreiding
van onze bijdrage is verzocht. Sedert I januari 1985is
raadsvrouw K. van Brandwijk-Wiltjeraangesteld voor 'KM-
zuid', met de nadruk op de marinierseenheden van Doorn en
vooral Rotterdam. Raadsman Schonk blijft zijn aanbod
voornamelijk in Den Helder doen, waarbij de marinekazerne
Willemsoord en de Operationele School centraal staan.
Tot zover en tot slot deze kenschets van de beperkte
mogelijkheden van een handjevol humanistische
raadslieden, afgezet tegen de kwantitatief en kwalitatief
enorme taaklast binnen die gigantische organisatie met haar
specifieke doelstelling, die de krijgsmacht is.

HenkBos
Metske Dekkinga
Frank Speelstra



Heimwee

••Raadsman. ik zie het niet meer zitten. Ik slaap niet meer. ik
eet niet meer. Ol

Raadsman: ••Wat is daar de reden van denk je?" Stilte. even
later snikken. Voor mij zit een jongen van een jaar of achttien.
••Ik probeer het echt. ik wil wel. maar het gaat niet. Mijn
vader zei: ga met iemand praten daar. ze zullen het wel
begrijpen en je helpen."
Dit is het begin van één van de vele gesprekken. die
roedsmmen Frits van de Kolk in Duitsland regelmatig voert
met dienstplichtige jongens. die blijken te kampen met
heimweegevoelens.

Vertel me eens iets meer over wat je voelt.
Als ik het weekend thuis ben voel ik me prima. maar
's-zondags begint het al, ik ben dan geïrriteerd. kan niks
verdragen en heb met iedereen ruzie. Ik wil me dan ziek
melden. maar mijn ouders vinden dat geen oplossing.
Trouwens, de dienst vind ik helemaal niet erg. Het werk
bevalt megoed .... alleen, ik weet het ook niet, als ik in de
trein zit richting Hesepe, heb ik het gevoel dat er iets van me
afgesneden wordt, ik zit vol spanning, en ik kan niet zeggen
waar dat vandaam komt.

Hoe gaat het als je weer in Hesepe bent?
Ik ben lusteloos en heb nergens zin in. Voordat ik in dienst
kwam deed ik aan wielrennen, ik had me ook voorgenomen
de fiets mee te nemen, maar ik moet er nu niet aan denken. Ik
denk alleen maar aan hoe ik zo snel mogelijk hier weg kan
komen!

Gesprekken
Heimwee uit zich vaak als een crisisreactie. Wat is dat
crisisgedrag? Het wordt gekenmerkt door verhoogde
innerlijke spanning, onlustgevoelens en gedesorganiseerd
handelen. Als raadsman maak ik in het algemeen al direkt 3
á 4 afspraken met betreffende soldaten, zodat ze het gevoel
krijgen serieus genomen te worden, en dat er iets aan hun
probleem gedaan wordt. In de meeste gevallen neem ik ook
kontakt op met de thuissituatie. Verbetert de situatie zich
niet. dan probeer ik, samen met de andere leden van de
Sociale Coördinatie Commissie om de betrokkene
teruggeplaatst te krijgen naar Nederland.

Soms merk ik dat individuen die met bovengenoemde
uitingen (symptomen) bij mij komen, deze na enkele
gesprekken voor een deel. soms bijna geheel. kwijt zijn. Het
zich opgevangen voelen, begrip voelen van iemand ter
plaatse, in een leuke werksfeer terecht komen of in een leuke
groep, is daar dan van invloed op.
Deze jongens komen verder hun hele diensttijd regelmatig bij
mij, en sommigen vinden dat ze een hele overwinning op
zichzelf behaald hebben.
Daarentegen is mijn ervaring als de symptomen na vier à vijf
weken even sterk zijn, ze het probleem in de diensttijd niet
kunnen oplossen. Voor hen is die tijd te kort ende
omstandigheden niet geschikt.

Nog een voorbeeld
..Raadsman, ik moet naar huis, ik heb nog niets van mijn
moeder gehoord. Weet u, mijn moeder is alcoholiste, niet
altijd hoor. Alleen als haar iets tegen zit. Ik ben al de hele
week bezig om haar telefonisch te pakken te krijgen."

Jemaaktjenu zorgen ?
..Ja, normaal is er niets aan de hand, mijn moeder drinkt dan
geen druppel. maar vlak voor de feestdagen ... "
Dan volgt het verhaal hoe het komt dat moeder weer aan de
alcohol is gegaan. Ik merk dat het vertellen van de
problemen hem al zichtbaar goed doet. Ik stel voor om weer te
proberen moeder aan de telefoon te krijgen. Dat lukt. Het
gesprek doet hem goed, het gaat beter met zijn moeder.
Dan vraag ik:

Waarmee zou ikje kunnen helpen?
"Als ik nu dichter bij huis geplaatst kan worden is het voor mij
gemakkelijker om haar te steunen."

Hoe denkje haar te kunnen steunen?
"Kijk, ik weet goed dat ik haar niet van de alcohol af kan
houden als ze gaat drinken, maar ze doet dan de vreemdste
dingen. Haalt iedereen in huis enz .. Maar het kan goed zijn
dat ze maanden niet drinkt. en dan zijn er geen problemen."

Ik heb met deze jongen afgesproken dat ik met zijn
commandant ga praten om af te spreken dat als het nodig
mocht zijn hij extra verlof krijgt om onmiddellijk naar huis te
kunnen gaan. De commandant was het van harte met mij
eens.

Aandacht nodig
Dit zijn twee voorbeelden van heimwee. Er zijn er nog veel
meer te noemen, bijv. jongens die gepest worden omdat ze
niet in de groep 'passen'. Jongens die niet tegen het
toren wacht-lopen kunnen. Ruzie met hun vriendin thuis.
Jongens waarvan de ouders met elkaar problemen hebben.
Enzovoort.

De theorie is dat een individu gewoonlijk in een relatief
evenwicht verkeert met zijn milieu. Dit evenwicht wordt
bewaard doordat er voortdurend ingewikkelde processen
tussen het individu en zijn omgeving (vooral zijn
medemenselijke omgeving) plaatsvinden. waarmee in grote
trekken wordt voldaan aan de emotionele behoeften van het
individu. Er zijn steeds wel weer problemen, maar
gewoonlijk worden die met geven en nemen opgelost.
Ontstaat er nu een probleem dat niet kan worden opgelost en
wordt daardoor het emotionele evenwicht niet hersteld. dan
zal een kortere of langere emotionele verwarring -een
emotionele crisis - het gevolg zijn.

Daar loop ik regelmatig tegen aan. Heimwee is een
psychisch probleem dat veel aandacht en zorg van ons
verdient.

Frits van de Kolk
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De behoelte aan humanistisch geestelijke
•verzorging

In onderstaand artikel gaat raadsman Wil Gerards uitvoerig
in op een aantal fundamentele vragen omtrent de behoefte
aan humanistisch geestelijke verzorging (hgv). Het stuk valt
in vier- ongeveer even grote - delen uiteen. In het eerste deel
komen een drietal vragen aan de orde: Waarom moet de
behoefte aan hgv steeds opnieuw worden aangetoond?
Waarom vormt de krijgsmacht een situatie. die de behoefte
aan gv veroorzaakt? Wat houdt het begrip' geestelijk' nu
precies in? Het tweede deel gaat over het humanisme en de
hgv. haar doelstelling en benaderingswijzen en de centrale
plaats van de mens daarin. Deze 'voorafgaande'
beschouwingen monden vervolgens uit in een behandeling
van de-altijd aktuele -loyaliteitskwestie en de opvattingen
over solidariteit. Daaraan. en aan de humanistische
opstelling daarin. is het derde deel gewijd. Tenslotte wordt in
het vierde deel de positie van de hgv in dezen uiteengezet.
onder meer aan de hand van reakties op haar funktioneren
van de kant van zowel de krijgsmacht (leiding en kader) als
van de godsdienstige gv.

Enige voorbeschouwingen
Dat er in de krijgsmacht behoefte bestaat aan geestelijke
verzorging in het algemeen en dat er alleen door een
kategorale geestelijke verzorging op een doeltreffende wijze
in deze behoefte kan worden voorzien. zijn reeds vaak
aangetoonde en grotendeels geaksepteerde feiten.
En voor eenieder, die weet hoe Nederland
levensbeschouwelijk is samengesteld zal daarmede tevens
zijn aangetoond, dat er dus, naast de al zo lang bestaande
godsdienstige geestelijke verzorging ook behoefte bestaat
aan een vorm van niet-godsdienstige geestelijke verzorging.
Dat zal. denken we. ook niemand echt verbazen, omdat een
niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking een
niet-godsdienstige levensvisie is toegedaan.
Dat er behoefte bestaat aan de niet-godsdienstige geestelijke
begeleiding. zoals die door het Humanistische Verbond
wordt aangeboden. werd en wordt dagelijks daadwerkelijk
bewezen in een praktijk van meer dan twintig jaar door een
nog steeds groeiende vraag ernaar. En dat dan ook nog onder
omstandigheden. die- in vergelijking tot die van de
godsdienstige geestelijke verzorging - hoogst ongunstig zijn
en remmend werken op deze behoefte om zich te
manifesteren.

Waarom moet behoefte steeds worden
aangetoond?
Waarom moet dan, wat zo logisch is en voor de handliggend
en wat zichzelf reeds meer dan twintig jaar heeft bewezen
steeds maar weer opnieuw worden aangetoond? Daar zijn
twee met elkaar verweven en nogal bittere redenen voor:
1. Het feit dat de overheid - in plaats van haar eigen
verantwoordelijkheid te nemen door ervoor te zorgen dat er
op een gelijkberechtigde wijze in deze behoefte werd
voorzien - het recht op deze niet-godsdienstige geestelijke
begeleiding afhankelijk maakte van de gunst der kerken
(voor wie niet-godsdienstigheid een gruwel is), door het
Humanistisch Verbond (de enige vertegenwoordiger van dit
recht) in een afhankelijkheidsoverleg te plaatsen met de
kerken.
2. Het feit dat de kerken. door reeds meer dan zes jaar
misbruik te maken van deze positie. hebben weten te
verhinderen dat de zo noodzakelijke uitbreiding van de in
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vergelijking tot het aantal godsdienstige gv-ers (22 tegen
meer dan 2201)uiterst kleine aantal humanistische niet-
godsdienstige gv-ers zelfs maar met een absoluut minimum
werd uitgebreid.
Hierbij moet men bedenken dat de kerken nooit op deze wijze
de behoefte aan hun godsdienstige gv hebben hoeven aan te
tonen. noch de rechtvaardiging van hun relatief zo groot
aantal gv-ers. En juist zij pretenderen zowel voor het
bestaansrecht als voor de omvang van de niet-godsdienstige
gv de toepassing van kriteria te mogen eisen, die ten
enema Ie vreemd zijn aan de niet-godsdienstige wereld.
Kriteria die bovendien niets te maken hebben met de enige
algemene rechtsgrond voor het bestaan van diensten
geestelijke verzorging: namelijk de bestaande behoefte aan
gv en het gelijke recht van iedere militair op die geestelijke
begeleiding, die overeenkomt met zijn levensbeschouwing
enzijn keuze.
Dát is de reden dat er opnieuw, tegen alle waarneembare
vanzelfsprekendheid in. moet worden geschreven over de
behoefte aan de niet-godsdienstige humanistisch gv in de
krijgsmacht. Deze keer wordt deze behoefte niet aangetoond
in de zin dat er een omvangrijke en nog steeds groeiende
vraag naar is, want dat heeft zichzelf reeds meer dan twintig
jaar bewezen; maar dat het het specifieke. onvervangbaar
eigene van de humanistisch geestelijke begeleiding is
waarop die behoefte zich richt of zich erdoor voelt
aangesproken of aangetrokken.

Waarom veroorzaakt de krijgsmacht
behoefte aan gv?
In feite is de beantwoording van deze vraag overbodig.
Immers, dat de krijgsmacht een situatie vormt. die behoefte
aan geestelijke begeleiding veroorzaakt wordt door niemand
meer echt tegengesproken. De enkeling. die zo af en toe
meent te moeten pleiten voor zoiets als 'gv de krijgsmacht uit'
of 'gv geeft acht' geeft daarmee blijk geen enkele kennis te
bezitten omtrent deze materie en hij wordt dan ook zelden
echt serieus genomen. Toch zullen er. vanwege het verband
met het onderwerp van dit stuk, enige woorden aan worden
gewijd, zij het kort.
Vanwege de ethische implikaties zou het in de lijn der
verwachtingen liggen. dat er in de krijgsmachtsituatie
verruimde mogelijkheden en een stimulans ter bevordering
van de noodzakelijke reflektie hierover zouden zijn
ingebakken. maar het tegendeel is waar,
De krijgsmacht. een instrument in handen van de overheid,
moet haar specifieke taken en doelstellingen kunnen
verwezenlijken zelfs in de uiterste omstandigheid: de oorlog.
Angst noch overmoed. bedenkingen noch bezwaren mogen
de zekerheid op. noch de doelmatigheid van de inzet
bedreigen. De volstrekte onderschikking van emoties en
opvattingen wordt daarom de grondslag van de tucht die
nodig wordt geacht om een zoveel mensen omvattende
doelmaatschappij te doen beantwoorden aan de genoemde
funktionele eis. Daarom zal men nog steeds kunnen lezen.
dat de ondergeschiktheid de ziel is van de krijgsmacht.
Deze onderschikking grijpt echter diep in of kan diep
ingrijpen in de geesteswereld van de mens. omdat één van
haar konsekwenties is. dat de krijgsmachtmens het als
gewoon moet gaan ervaren terzake van krijgsmachtaspekten
geen eigen inzicht te verwerven en oordelen te vormen om
daaruit konsekwenties voor het handelen te trekken.
De krijgsmachtmens moet de onderschikking zelf als z6



vanzelfsprekend gaan ervaren, dat een fundamenteel-
menselijke behoefte. namelijk zich zelfstandig meningen te
vormen en keuzes te doen en daarvoor persoonlijke
verantwoordelijkheid te dragen, onder een zeer grote druk
komt te staan. En hier nu ligt de wortel van de veroorzaker
van de behoefte aan gv.

De middelen waarmee de krijgsmacht de onderschikking
inoefent en verankert zijn:
1. een autoritair-hiërarchische struktuur met nog steeds
kenmerken van een totale-institutie;
2. de vorming van de adspirant-militair om in zo'n struktuur
te kunnen funktioneren. .
Ad 1. Hierover is al vaker geschreven; men leze hoofdstuk 1
van de brochure 'Geestelijke verzorging in een veranderende
krijgsmacht' van de Werkgroep Geestelijke Verzorging
Vredesvraagstukken (september 1984)en het advies nr. 9
'Introductie van dienstplichtige militairen' van de
Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht (juni 1985).
Voldoende is te vermelden. dat zo'n struktuur op zich reeds
een onweerstaanbare druk tot aanpassing in doen en
... denken veroorzaakt.
Ad 2. Aard en invloed van de krijgsmacht op het geestelijk

welzijn van de mens komt het duidelijkst naar voren in het
aanpassingsproces aan deze krijgsmacht: de vorming van de
recruut. Ingrediënten van deze vorming zijn:
- de beheersing van het totale leven, van opstaan tot slapen
gaan;
- het hanteren van de groep en groepsprocessen;
- enige expliciete oefeningen en technieken.

Zeker de eerste weken. maar soms ook veel langer, wordt het
dagelijkse leven tot in de kleinste onderdelen gereguleerd en
geprogrammeerd. De informatie wordt zó gedoseerd, dat de
recruut volslagen afhankelijk blijft van het kaderlid. Tijd en
ruimte voor bezinning zijn nagenoeg afwezig, kontakten van
betekenis met de wereld om hem heen zijn praktisch
onmogelijk.
Alles gebeurt groepsgewijze. tot en met eten. drinken en
slapen toe. Zowordt het individuele denken en voelen
verdrongen door een groepsdenken en voelen. De groep
wordt voortdurend aangesproken op het gedrag van de
enkeling, waardoor al gauw een groepscontrêle ontstaat die
het toezicht van het kaderlid ondersteunt. Wat zich als eerste
in zijn bewustzijn verankert. is zich te hoeden voor het doen
van keuzes. die tegen de geuite of vermoede voorkeuzes van
het kader indruisen. De groep en dit soort groepsprocessen
worden een machtsinstrument in handen van het kader.
Expliciete oefeningen (bijv. afmarcheren en excercitie) en
bijzondere technieken (bijv. niet vanuit zichzelf verklaarbaar
aantal inspekties per dag. voortdurend toezicht en contróle
etc.) oefenen verder de volstrekte onderschikking in.
De verhouding wordt gekenmerkt door een algehele
machteloosheid van het individu ten opzichte van groep en
kader tegenover een oppermachtig instrukteur. Wie heeft het
in huis dit te weerstaan?
Met het bovenstaande is uiteraard lang niet alles over de
krijgsmachtsituatie gezegd; het zijn slechts aanduidingen
van het specifieke in de krijgsmachtsituatie. die de behoefte
aan een opzettelijke, vrije geestelijke begeleiding naar keuze
van levensbeschouwing noodzakelijk maakt.

Wat is 'geestelijk' nu precies?
In de diskussies over geestelijke verzorging in de krijgsmacht
hebben we zo vaak kunnen konstateren dat wel dezelfde
woorden werden gehanteerd, maar dat er niet steeds
hetzelfde mee werd bedoeld. Daarom ter oriëntatie hierover
in het kort een zevental opmerkingen in algemene zin
(waarbij is geput uit het Handboek Vorming van prof. dr. T.T.
ten Have; zie vooral blz, 4, 141en 142).

1. Wat we in dit stuk niet met het woord 'geestelijk' bedoelen
is het begrip 'psychisch'. Dit woord heeft een veelruimere
betekenis ~n duidt op alle niet-lichamelijke funkties: op alles
wat er in ons gebeurt bij waarnemen, voorstellen. denken.
kennen. keuren, voelen, streven. willen, enz.

2. Wat we onder 'geestelijk' wel willen verstaan is: het
denken van de mens over eigen bestaan en bestemming en
over leven en wereld in het algemeen, zich uitend in een
levensovertuiging, een wereldbeschouwing. een
godsdienstig geloof e.d ..... '

3. Dat denken over leven en wereld is geen vrijblijvende,
zaak. iets. wat men evengoed achterwege zou kunnen laten.
Integendeel, het is een absolute noodzakelijkheid om zijn!
haar eigen weg door het leven te kunnen vinden. In dit
denken voltrekt zich voornamelijk het mens-zijn.

4. Maar mens-zijn is dan tegelijkertijd mens-worden. Immers
de ervaring leert dat de mens voortdurend verandert, in
gedrag, in levenshouding, in opvattingen. In steeds
wisselende omstandigheden zal zijnlhaar houding moeten
worden bepaald.
Soms zal het zelfs noodzakelijk blijken een proces van
volledige her-oriëntatie. van her-ijken van waarden te
moeten doormaken, vooral als door welke omstandigheid
dan ook de traditionele waarden hun zin hebben verloren.
Dit voortdurende veranderingsproces is in feite de vorming
tot mens, tot de mens die hij/zij worden zal.
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S. Nu zijn er minstens twee soorten krachten die in hoofdzaak
de richting van dat proces bepalen:
Ie de eigen kracht van binnen uit, de eigen inbreng en
2e de wel of niet opzettelijke beïnvloeding van buitenaf,
vanuit de omgeving.
Daarom zijn er ook twee houdingen tegenover en
bedoelingen met dit proces van belang voor dat proces:
Ie de eigen houding van de 'mens in wording' en
2e de houding en bedoelingen van de omgeving.
Afhankelijk van de mate waarin de zich vormende mens zich
reeds bewust is van de eigen vermogens en eigen
verantwoordelijkheid zal hij/zij dit proces kunnen sturen naar
een persoonlijk gesteld eigen doel en op een persoonlijke
wijze weten om te gaan met de beïnvloeding van uit de
omgeving. Voorts zal hij/zij ook in die mate de intenties achter
die beïnvloeding kunnen onderscheiden.
Echter, zoveel zwakker en naïever de eigen persoonlijkheid
(nog) is, des te meer zal uitwendige beïnvloeding het
wordingsproces kunnen sturen naar doelstellingen, die niet
onder kontróle staan van de persoon om wie het gaat;
doelstellingen, die mogelijkerwijze zelfs andere belangen
kunnen dienen dan zijn persoonlijke invulling van 'mens-
wording'. Derhalve is hier niet alleen de kracht, maar zijn
vooral de werkelijke bedoelingen achter de beïnvloeding van
belang.

6. Algemeen wordt erkend dat er situaties zijn, waarin de
kwetsbaarheid van de mens en de uitwendige druk op diens
geestelijke ontwikkeling zo groot zijn, dat een vorm van
..uitwendige begeleiding" geboden is. Maar ook deze is dan
evenzeer een uitwendige beïnvloeding met eigen intenties.
Daarom is het bij geen vorm van beïnvloeding voor de cliënt
zo belangrijk als bij deze geestelijke begeleiding om de
werkelijke intenties van en met deze begeleiding te kennen,
alsook de levensbeschouwing, die eraan ten grondslag ligt.
Immers, het gaat hierbij om een ontmoeting op het
existentiële vlak, die slechts pas echt mogelijk is bij
herkenning en akseptatie van elkaars uitgangspunten en
respekt voor elkaars eigenheid.
In geen andere relatie dan in deze is het ook belangrijker dat
de (bege-)leider zich rekenschap geeft van de eigen
levensbeschouwing en bedoelingen met zijnlhaar
beïnvloeding en benaderingswijzen.

7. De geestelijke begeleiding is de moeilijkste van alle,
omdat het hier gaat om een laatste en hoogste goed, dat aan
het leven richting en inhoud geeft, omdat hier beslissingen
vallen waarbij de diepste overtuigingen in het geding zijn.
Omdat men hier aan de grenzen van het menselijk bestaan
verkeert. op het vlak van de geestelijke adeldom van de
mens, daarom dient degene, die zich op dit vlak met de mens
inlaat. te beseffen op 'heilige grond' te verkeren.
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Het humanisme en de humanistisch
geestelijke verzorging

Juist omdat door de oppervlakkige waarnemer in de praktijk
van het werk - helaas -de principiële verschillen tussen
godsdienstige en niet-godsdienstige geestelijke verzorging
soms nog nauwelijks kunnen wordenIWaargenomen, eist een
zindelijke verhouding tot de onbevangen waarnemer dat
hem, alvorens hem tot een keuze uit te nodigen, kraakheldere
en niet mis te verstane duidelijkheid wordt verschaft inzake:

- de inhoud van de levensovertuiging, die de grondslag
vormt voor het werk;
- de kenmerkende en wezenlijke doelstellingen van en met
het geestelijk verzorgingswerk, waartoe die
levensovertuiging aanleiding geeft en
- de principiële en kenmerkende benaderingswijze,
verhoudingen en voorwaarden, die voor de realisatie van
deze doelstellingen worden gehanteerd en noodzakelijk
geacht.
Om wille van die kraakheldere duidelijkheid en in het besef,
dat het hier gaat om de legitimatie van het betreden van de
'heilige grond' van de ander worden de drie genoemde
aspekten van de humanistische gv hierna aan de orde
gesteld.

Dehumanistische levensovertuiging
Het hedendaagse niet-godsdienstige humanisme wordt het
kortst en duidelijkst in de beginselverklaring van het
Humanistisch Verbond uitgedrukt: 'Het humanisme isde
levensovertuiging die probeert leven en wereld te begrijpen
uitsluitend met menselijke vermogens. Het acht wezenlijk
voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend oordelen,
waarvoor niets of niemand buiten hem verantwoordelijk kan
worden gesteld.'

Het humanisme wordt gekenmerkt door:
Ie de voortdurende bereidheid zich in denken en doen naar
normen van redelijkheid en zedelijkheid te verantwoorden;
2e de helpende zorg voor de medemens om hem in staat te
stellen zich te ontplooien tot een volwaardig bestaan in
zelfbestemming;
3e het streven naar een samenleving waarin vrijheid,
gerechtigheid, verdraagzaamheid, eerbied voorde
menselijke waardigheid en medemenselijkheid centraal
staan.'

De mens als centrum van levensbeschouwing
Als het 'geestelijke' met 'heilige grond' mag worden
aangeduid. omdat op dit gebied beslissingen vallen, die de
allerdiepste overtuigingen en 'het laatste en hoogste goed'
raken, dan betreft de meest-existentiële keuze die de mens,
na de akseptatie van het leven zelf, kan maken de kern van
dit gebied. Immers, dan zal het wezen van op volstrekt-eigen
wijze het totale leven van de geringste tot de meest-
belangrijke beslissing bepalen: dan zullen alle andere
beslissingen in het leven een afgeleide zijn van deze eerste
en meest fundamentele beslissing.
De humanist kiest nu de mens-zelf als het centrum van
waaruit hij leven en wereld beschouwt. beoordeelt en van
waaruit hij in en tegenover leven en wereld zijn houding
bepaalt. Dit 'kiezen' is niet het doen van een willekeurige
keuze; het is een persoonlijke keuze van niet anders te
kunnen en te willen.
In de praktijk van het leven ontmoet de humanist niet zelden
mensen, die zeggen zonder humanist te zijn evenzeer de
mens centraal te stellen. Sommigen van hen (bijv. managers)
bedoelen ermee, de mens als objekt van zorg te zien. Echter,
wanneer deze uiting is bedoeld om de eigenheid van het
humanisme te ontkennen mag men verkeerde bedoelingen
veronderstellen.

De mens is autonoom, zelfverantwoordelijk en zelf-
bestemmend
Omdat de humanist de mens ziet als een wezen toegerust met
de vermogens tot kennen, waarderen, oordelen en kiezen, is



Gelukkigwas er een gv-er

Op 2 januari zat mijn opleiding voor chauffeur er op. De
jongens van de opleiding zeiden dat het nu echt ging
beginnen. Wat ik me daarbij moest voorstellen? Geen idee.
maar daar kwam ik vlug genoeg achter.
Op het nieuwe onderdeel hoorden we van de commandant.
vrij snel na aankomst. wat we zoal in ons parate jaargingen
doen. Veel oefeningen. erg veel. maar dat vond ik niet zo
verschrikkelijk.

Eén ding vond ik wel heel erg. vreselijk zelfs. dat was de site-
wacht (de bewaking van een mogelijke
kemwapenopslagplaats). Ikwist me, vanaf het moment dat
ik dat hoorde, geen raad. Ik was en ben principieel
tegenstander van kernwapens. De dagen na het
voorlichtingsgesprek met de kapitein waren een ramp en ik
voelde me rot.
Ik zat er geweldig mee, want je kunt er in de krijgsmacht maar
met heel weinig mensen over praten. Gelukkig ontmoette ik
een jongen in de compagnie, die ook grote probelemen had
met de site-wacht. Deze jongen adviseerde mij om er eens
met een geestelijk verzorger over te gaan praten, dat had hij
ook gedaan en hij was er ontzettend goed door opgevangen.

Ik ben toen naar één van de geestelijk verzorgers van onze
kazerne toegestapt en heb hem mijn probleem voorgelegd.
Dat opzich was al een hele opluchting, het aan iemand te
vertellen die werkelijk begreep wat je voelde. Hele
gesprekken hebben we samen gehad, op den duur kreeg je
een soort vertrouwensband met zo'n man. Hij legde uit wat de
konsekwenties zouden zijn wanneer ik de site-wacht zou
gaan weigeren, hielp bij het ordenen van mijn argumenten
voor en tegen, zodat het voor mij gemakkelijker werd niet
alleen of ik zou weigeren, maar ook en vooral waaróm ik het
deed.
Kortom, die gesprekken waren voor mij een geweldige steun
in de rug in een heel moeilijke situatie. Uiteindelijk heb ik
besloten de site-wacht te weigeren.

Ongelukkigerwijze was de ellende nog niet over. Vlak na de
site-wacht werd ons onderdeel, in het kader van
bijstandsverlening, ingezet bij de beveiliging van de

de konsekwentie van de keuze van de mens als centrum van
levensbeschouwing dat alle waarheid, alle waardering en
alle moraliteit (het aspekt van goed en kwaad) van
menselijke oorsprong zijn. Dat duidt op de autonomie van de
mens, die door het doen van keuzes en het nemen van
beslissingen, waarvoor hij geen ander verantwoordelijk kan
stellen, zelf vorm en inhoud, zin en betekenis aan het bestaan
verleent. Daarom is het goed zich van zijn uitgangspunt
rekenschap te geven.

Het humanisme is niet-godsdienstig en kompleet
De humanist laat in het midden of er wel of niet een god in
enige vorm, gedaante of betekenis bestaat. omdat de
beantwoording van die vraag geen invloed heeft op zijn
levensbeschouwing en zijn beslissingen. Immers, of er nu
wel of niet een god bestaat. hij zal toch zelf moeten oordelen,
kiezen en beslissen.
Hij kent wel degelijk een religieuze ervaring van zich deel
van en opgenomen te weten in een mysterieus en
ondoorgrondelijk kosmisch geheel. Maar hem ontbreekt niets

vliegbasis Woensdrecht. Dit alles tegen eventueel wat al te
opdringerige vredesdemonstranten. Demonstranten zoals ik
er, in mijn vrije tijd, ook een ben. Ook over dit probleem
hebben we vele gesprekken gevoerd en na rijp beraad
besloot ik ook dit te weigeren.
Een gemakkelijke periode is dat niet geweest.
De straf, drie weken Nieuwersluis, was vervelend, maar niet
het ergste. Dat was de maandenlange worsteling met de
problematiek waar ik, gelukkig, een steun en toeverlaat in
heb kunnen vinden bij mijn geestelijk verzorger. Mede
daarom heb ik me erdoor heen weten te slaan.
Gelukkig dat dit soort mensen in de krijgsmacht werkzaam
zijn.

Frans Duijndam
ex-dienstplichtig soldaat
Delft

en hij mist niets van zoiets als een extra of een hogere of een
diepere dimensie. Slechts is aan de orde, dat hij, op grond
van zijn autonomie, daadwerkelijk een ander eigen antwoord
geeft op deze kwestie, namelijk: uitdrukkelijk te willen
volstaan met de hierboven reeds gegeven opvatting van
religiositeit. De waarde of waardigheid van dit antwoord,
deze persoonlijke keuze kan per definitie niet vergeleken
worden met of bemeten worden aan de inhoud van een
andere keuze!

Het humanisme is verdraagzaam
Een kernwoord in de beginselverklaring is het woord
'proberen'. Hiermee wil het niet-godsdienstige humanisme
aangeven dat alles mensenwerk is, zelfs de manier,
waarmee naar leven en wereld wordt gekeken. En ook, dat
het humanisme geen voor iedereen en voor altijd geldige en
absolute waarheid kent of dogma's. Daarom is het
humanisme principieel verdraagzaam, omdat het
aanleiding geeft tot een diep respekt voor het gelijke recht
van een ander er anders over te denken, hoezeer men ook
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overtuigd is van eigen visie. Omdat er geen bovenmenselijke
grootheid waarneembaar is of bekend, die op een
uitsluitende en beslissende wijze de waarden van
standpunten kan vergelijken en waarderen.
Daarom ook kent het humanisme geen begrippen als
belering, bekering, zending of missionering.

Tenslotte omvat dit alles wezenlijke aspekten van het
humanisme, die op een kenmerkende en onvervangbare
eigen wijze doelstellingen, verhoudingen en
benaderingswijzen bepalen van het werk van de
humanistische vg. Daarover gaat het hierna.

Doelstellingen humanistische begeleiding
Wij citeren prof. dr. I.P. van Praag in zijn boek Grondslagen
van humanisme, blz. 210: 'Humanistische begeleiding is de
ambtshalve, systematische benadering van mensen in hun
situatie in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig, dat
hun vermogen geaktiveerd wordt tot zingeving, oriëntatie en
zelfbestemming , mede door konfrontatie met de
mogelijkheden van het mens-zijn naar humanistisch inzicht,
waardoor zij zelfstandig een levensvisie kunnen ontwerpen
en hanteren.'
Deze doelstelling is dus drie-ledig:
- aktivering (ontwikkeling) van het oriënteringsvermogen;
- het daarmede zelfstandig ontwerpen van een levensvisie
- het hanteren (toepassen) van deze levensvisie in alle
konkrete levenssituaties.

De specifiek-humanistische kenmerken
1. Op de eerste plaats wordt de mens opgevat als
beschikkend over het vermogen zelfstandig een geheel eigen
persoonlijke levensbeschouwirig te kunnen ontwerpen. Dit
voor het mens-zijn kenmerkende vermogen moet ontwikkeld
en benut worden. omdat een leven zonder oriëntatie
stuurloos en zinloos is zoals een schip zonder roer op een
vaart zonder doel. Omdat alle mensen over deze zelfde
vermogens beschikken wordt hier tevens de basis gelegd
voor de principiële gelijkwaardigheid.
2. Het tweede specifiek humanistische kenmerk is, dat de
bemoeienis niet is aangelegd op de verwerving van een
vooraf voor anderen bepaalde of gewenste visie of de
akseptatie van een leer, maar op de ontwikkeling van een
eigen persoonlijke visie. Hierin drukken zich uit de principes
van gelijkwaardigheid, van zelfbestemming en van
verdraagzaamheid. Want de bemoeienis- zelfs maar voor
een cleel- richten op de akseptatie van vooraf door anderen
bepaalde en gewilde visies schaadt de gelijkwaardigheid,
omdat de eigen vermogens, door welke het gelijkwaardig
mens-zijn wordt geschapen, worden ontkend.
Vanzelfsprekend wordt hiermede tevens de zelfbestemming
gefrustreerd, omdat de mogelijkheid dan is ontnomen
beslissingen te nemen, waarmee de mens zich zou kunnen
vereenzelvigen. En tenslotte ademt zoiets een houding van
onverdraagzaamheid, omdat de ander niet zijn eigen visie
kon worden gegund.
Daarom zijn deze principes van gelijkwaardigheid,
verdraagzaamheid en zelfbestemming zo belangrijk voor de
verhouding tot de cliënt, omdat ze de garantie bevatten voor
het vereiste respekt voor de 'heilige grond' van die ander. De
konfrontatie met het humanisme als mogelijkheid van mens-
zijn is hierbij slechts een middel en geen doel; niets aan
doelstellingen of intenties wordt daardoor veranderd.
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3. Het derde humanistische element is de intentie van deze
begeleiding om de verworven inzichten daadwerkelijk te
doen toepassen in de konkrete levenssituaties. Immers een
beschouwing zonder de verplichting ernaar te handelen is
een vrijblijvend bezit, dat voor het konkrete leven geen
enkele betekenis heeft. Een beschouwing wordt een
overtuiging als deze een dwingende konsekwentie blijkt te
bezitten voor het praktische handelen in alle levenssituaties.
Het hoogst persoonlijk-eigene van de beschouwing
garandeert, dat de mens zich kan vereenzelvigen met zijn
beslissingen en hij derhalve zelf leven en bestaan z'n
bestemming geeft.
4. Het laatste en zeker niet het minst belangrijke kenmerk is
het feit. dat er niets in de formulering van de doelstelling van
humanistische begeleiding kan worden gevonden, dat
verwijst naar de opdracht toch op de een of andere wijze
rekening te moeten houden met de behartiging tevens van
een 'derde' belang.
Hierin komt tot uitdrukking dat de humanistische
begeleiding geen ander doel of intentie kan hebben dan de
menselijke ontplooiing van de cliënt.

Niet te scheiden
Vanzelfsprekend zijn de aktivering van het
oriënteringsvermogen, het ontwerpen van een levensvisie en
het toepassen daarvan drie niet te scheiden aktiviteiten, die
dan ook niet geïsoleerd van elkaar zouden kunnen plaats
hebben. Het zijn onderscheidingen van aspekten van een en
hetzelfde proces: het zich oriënteren in leven en wereld. iets
dat o. i. slechts aan de konkrete werkelijkheid gebeuren kan.
De humanistisch geestelijke begeleiding realiseert zich in
drie werkfacetten:
I. dat der verzorging (hulp naar aanleiding van ervaren
nood);
2. dat der vorming (groepsgesprekken met het doel een eigen
inzicht te verwerven in de konkrete situatie en levens- of
maatschappelijke problemen, etc) en
3. dat van het voorwaarden scheppende, strukturele werk
(participatie aan alle overlegstrukturen met het doel de
krijgsmachtmaatschappij te humaniseren).

De principiële benaderingswijze

De verhouding tot de cliënt .
Uit het voorgaande kan direkt de konklusie worden getrokken
dat een humanistische begeleiding eist. dat begeleider en
cliënt op basis van principiële gelijkwaardigheid
participeren in alle geestelijke verzorgingsprocessen. Dat
houdt voor de cliënt/deelnemer in dat hij zelf uiteindelijk
bepaalt welke de hulp is die hij als een oplossing kan ervaren
en de opvattingen zullen zijn waarmee hij zich kan
vereenzelvigen. Hijzelf blijft voor deze keuzes zijn
verantwoordelijkheid behouden. Voor de gv-er houdt dit o.a.
in, dat hij de mens en de menselijke ontplooiing als
uitsluitend doel op zich opvat en niet tevens andere belangen
in zijn intenties betrekt.

De verhouding tot de omgeving
Geen enkel gv-proces kan zich afspelen volledig geïsoleerd
van maatschappelijke konteksten. Zeker wanneer het proces
aanleunt tegen of zelfs is opgenomen binnen een
institutionele kontekst (zoals in het onderhavige geval de gv
zich binnen de krijgsmacht afspeelt), zal er vanuit die
kontekst altijd enige druk ontstaan op de gv-er om, in zoverre
er belang wordt gesteld in funktioneren diens, een zekere
loyaliteit t.O.v. dat belang te tonen. Maar in het voorgaande
is, in ander verband, al enige malen gemeld dat toegeven
aan dit soort druk de humanistische begeleider in strijd zal
brengen met wezenlijk humanistische principes.
Ofschoon hier eigenlijk volstaan zou kunnen worden met
deze konstatering zal de bespreking van deze principes en de
wijze waarop zij de verhouding bepalen tussen de hgv en de
omgeving uitgebreid in het nu volgende deel aan de orde
worden gesteld. Het gaat daarbij immers om de beroemde of
beruchte loyaliteitskwestie en solidariteitsopvattingen,
zaken, waarover grote verwarring heerst.



Loyaliteit en solidariteit. een
humanistische opstelling
Hieronder zullen nogeens de relevante principes.
uitgangspunten en voorwaarden kort worden behandeld.
zodanig. dat er met betrekking tot loyaliteit en solidariteit
konklusies uit kunnen worden getrokken.

Vrijheid
De menselijke waardigheid is gegeven met het vermogen
door het doen van keuzes en het nemen van beslissingen
vorm, inhoud en zin aan het bestaan te verschaffen. De
humanist begrijpt onder vrijheid noch een volstrekte
onbepaaldheid (er is geen enkele beïnvloeding vooraf of van
buitenaf), noch een volstrekte ongebondenheid (de keuzes
worden gedaan zonder enige rekening te houden met de rest
van de mensheid), maar het bestaan van een reële keuze-
vrijheid; een keuze-vrijheid, die niemand werkelijk ontlopen
kan. Daarom houdt de humanistische opvatting over vrijheid
ook in, dat de volle verantwoordelijkheid ligt bij degene, die
de beslissing neemt.
Nu is niet op de eerste plaats de inhoud van de keuze
bepalend voor vrijheid (immers, vele zogenaamde keuzes zijn
het resultaat van vele zogenaamde vanzelfsprekendheden),
maar het zich bewust zijn van het feit. dat er gekozen moet
worden. dat er iets te kiezen valt. dat men voor dilemma's

/

geplaatst is. Daarom is vooral dáár en dán de vrijheid
bedreigd, waar en als getracht wordt het oog verduisterd te
houden voor dilemma's, die wel degelijk de zijne zijn. In
principe is het daarbij niet van belang of de mens zich bij zijn
onwetendheid prettiger zou voelen. Daarom zal de
humanistische begeleiding erop gericht moeten zijn de
beperking van de vrijheid op te heffen, of de invloed van de
beperking zo gering mogelijk te doen zijn, ongeacht of de
omgeving (in dit geval de krijgsmacht) hiermee ingenomen
is.
Met de vrijheid is ook de zelfbestemming in het geding;
immers, het in vrijheid kiezen van zijn keuze levert de grootst
mogelijke vereenzelviging op van de enkeling met zijn
beslissingen.

Gelijkheid
Onder gelijkheid (velen spreken liever over
gelijkwaardigheid) verstaan humanisten de visie, dat de
mensen zoveel overeenkomstigheid in biologische
organisatie en geestelijke struktuur vertonen, dat de
onderlinge verschillen in het niet vallen. Zo fundeert het
begrip gelijkheid het begrip 'menselijke waardigheid'.
Onder gelijkheid wordt persé niet zoiets verstaan als
egalitarisme (ge lijkschakeling) of uniformisme
(eenvormigheid). Een der konsekwenties van deze opvatting
over gelijkheid is ieders gelijkwaardige recht op een vrije
menselijke ontplooiing overeenkomstig zijn of haar
mogelijkheden. Evident is, dat ook de gelijkwaardigheid en
zelfs de menselijke waardigheid is geschonden als het oog
van de mens verhuld wordt of wordt gehouden voor de keuzes
en dilemma's, die wel degelijk de zijne zijn. Omdat hem dan
de mogelijkheid is ontnomen zijn keuzes te doen. zijn
beslissingen te nemen inzake dilemma's, die wel degelijk de
zijne zijn, maar die hij niet kent. Hieraan wordt niet afgedaan
door het feit, dat de mens zich prettiger zou kunnen voelen bij
zijn onwetendheid, en ongeacht welke motieven of
noodzakelijkheden daarvoor zouden worden aangevoerd.

Solidariteit
Mensen zijn existentieel altijd op elkaar aangewezen. Deze
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onderlinge verbondenheid wordt tot solidariteit wanneer een
situatie als een gemeenschappelijk lot wordt ervaren. De gv-
er in de krijgsmacht dient zich dan op de eerste plaats af te
vragen welke, geestelijk-existentieel gezien, de meest
essentiële gemeenschappelijkheden zijn in het lot van 'zich
gezamenlijk in de krijgsmachtsituatie bevinden', waarop de
solidariteit zich moet richten. Hierover bestaat veel
verwarring.
Sommige gv-ers vatten het gemeenschappelijk lot zo
absoluut-konkreet op dat zij de solidariteit pas gediend
weten door het omhullende van het militaire bestaan (eten,
drinken, werken, kleding, etc) z6 integraal aan te nemen, dat
b. v. het delen van het urenlange verblijf in hevig-nachtelijke
koude in het schuttersput je de konsekwentie is. Anderen
menen zelfs dat de solidariteit zou gebieden de cliënt te
bevrijden van (al te) hevige twijfels over de morele
aanvaardbaarheid van het krijgsbedrijf of participatie
daaraan door zijn plicht tot standpuntbepaling over te
nemen.
Naar onze mening is het eerste voorbeeld voor de wezenlijke
solidariteit nauwelijks relevant. het tweede uitgesproken
vals. Want bij solidariteit gaat het ons inziens op de eerste
plaats om het delen van het lot zich geplaatst te weten voor de
ethische implikaties van het krijgsbedrijf. in een situatie die
door struktuur en mechanismen de mogelijkheden beperkt
zich van zijn persoonlijke verantwoordelijkheid in deze
rekenschap te geven.
Voorts gaat het natuurlijk om alle noden, gevoelens en
behoeften van geestelijke aard, veroorzaakt of onder druk
geplaatst door het lid-zijn van de krijgsmacht.
Het specifieke van de humanistische opvatting van
solidariteit drukt zich dan uit in het delen van het lot in dezin
van het aangaan van een gezamenlijke worsteling, op basis
van gelijkwaardigheid dé of een weg te vinden waarmee de
cliënt zich kan vereenzelvigen.

Veiligheid en openheid
Het hiervoor beschreven gv-proces dient plaats te vinden
onder de strikte voorwaarden van openheid en veiligheid.
Onder openheid wordt verstaan de voorwaarde dat in het
bewustwordingsproces de weg naar relevante informatie
niet zal zijn afgesneden. De openheid eist voorts de
bereidheid van de deelnemers om zich naar elkaar te
verantwoorden voor gebruikte argumentaties. In dit proces
moet derhalve alles gezegd en gehoord kunnen worden
zonder dat de dwang bestaat uitspraken te moeten doen. De
voorwaarde van veiligheid houdt in dat de participatie aan
dit proces niet onder de dreiging mag staan van mogelijke
nadelige konsekwenties (bijv. de angst voor het kaderlid dat
de geestelijke vormings-"les" wil bijwonen). Tevens moeten
er eisen aan de akkommodatie, waarin het proces plaats
vindt. gesteld (bijv. niet in een gehorig gebouw, waar de CID
als buren worden gehuisvest).

Konklusies
De konklusie uit het voorgaande kan geen andere zijn dan dat
een loyaliteit, die vraagt om in het ambtswerk met de
institutionele omgeving op een bijzondere wijze rekening te
houden in strijd is met de principes van vrijheid, gelijkheid
en solidariteit en op gespannen voet staat met de, eisen van
veiligheid en openheid. Immers, juist omdat de begeleiding
is gericht op de ontwikkeling van die vermogens, door welke
de gelijkwaardigheid zelf wordt geschapen eist die
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gelijkwaardigheid dat deze begeleiding geen ander doel kan
en mag dienen dan de vrije ontwikkeling van die vermogens.
Derhalve, wanneer deze begeleiding in dienst zou staan of
slechts maar mede in dienst zou staan van een 'derde' doel of
belang (bijv. de verkondiging van een opvatting of het belang
van de krijgsmacht) is de gelijkwaardip'heid geschonden,
ongeacht of de cliënt zich ervan bewust is of er zich
mogelijkerwijze prettiger bij zou kunnen voelen.
In die mate dat tevens een derde belang wordt gediend, wordt
de mens niet meer als uitsluitend doel op zich, maar als een
middel ten gerieve van een ander doel of belang opgevat.
Een mens opvatten als middel. ook slechts voor een deel. is
de ontkenning van gelijkwaardigheid. De gv-er verliest zijn
humanistische identiteit als hij zich zelfs maar in de
geringste mate zou binden door middel van enige vorm van
loyaliteit aan de belangen of doelstellingen van 'derden'.
Hierbij is niet in het geding dat de gv-er als burgerpersoon
over alles, dus ook bijv. over alle krijgsmachtaspekten, een
eigen opvatting mag hebben, maar het feit dat de loyaliteit
eist, dat hij als ambtsdrager bepaalde opvattingen zal
bevorderen. Evenmin is in het geding het feit dat de
krijgsmacht met al haar implikaties als onderwerp zal
verschijnen in het werk van de gv-er en in de relatie tot de
cliënt. Want dat doet zij wel degelijk, echter niet als doel of
belang op zich, maar als een afgeleid persoonlijk belang van
de cliënt zich hiertegenover eigen oordelen te vormen en
houdingen te bepalen. En tenslotte is ook niet in het geding
het feit dat geestelijke verzorgingsdiensten zich in het
openbaar uiten bijv. over krijgsmachtaangelegenheden en-
soms - ook moeten uiten, maar wederom niet als doel op zich
(want dan zouden zij polemologie bedrijven) maar vanwege
afgeleide belangen van de cliënt:
- als uiting van solidariteit omwille van de worsteling van
de krijgsmachtmens met deze problematiek;
- vanwege de noodzaak het oog geopend te houden voor de
noodzakelijke reflektie;
- om de overheid en samenleving steeds weer te
konfronteren met de immense last, die zij een deel der
burgers hebben opgelegd en vanuit de verantwoordelijkheid
niets onbeproefd te laten deze last weg te nemen of te
verlichten.

Samenvattend kan worden gesteld dat:
1. de humanistische loyaliteit duidt op die opvatting van
trouw, die bij voortduring de humanistisch geestelijk
verzorger belangeloos ter beschikking doet zijn aan de
hulpvrager en vormingsdeelnemer op een wijze, die volstrekt
overeenkomt met de beleden doelstellingen en principes.
2. de humanistische opvatting van solidariteit betekent, dat
de gv-er de deelnemer/cliënt kan garanderen dat de
verwerkelijking van een derde doel of belang niet tevens als
doel is gesteld in of door de relatie die is aangegaan als
gevolg van de hulpvraag of het deelnemen aan de vorming.



Ethisch-konfliktueuze situatie

Tenslotte over het konflikt tussen krijgsmacht en (hum.)
geestelijke verzorging.
Wat eerder een ethisch-paradoxale situatie werd genoemd
blijkt een ethisch-konfliktueuze situatie te zijn. Immers,
voorwaarden voor een perfekt funktionerende krijgsmacht
(inhoudende o.a. instrumentalisering van haar leden) doen
voorwaarden voor de bevrediging van fundamentele
menselijke behoeften (ongestoorde voortzetting van de vrije
ontplooiing en demokratische participatie in iedere situatie
op basis van gelijkwaardigheid) te niet en omgekeerd.

Waar een konflikt bestaat in de botsing van waarden - die in
een samenleving tegelijk gewenst zijn. maar niet tegelijk
gerealiseerd kunnen worden -lijkt logischerwijze de enige
oplossing gelegen in het verdelen van de tijd: in elkaar
afwisselende periodes, waarvan de grootte in een juiste
verhouding staat tot het belang van de te dienen waarde,
wordt de situatie aan de bedienaren (krijgsmachtleiding en
gv-ers) van die waarden gegeven. Alleen als de bedienaren
van die waarden elkaars funkties respekteren, in het licht
van de erkenning van die situatie van botsende waarden, is
het mogelijk integer-funktioneel met de gegeven spanning
om te gaan. Maar door het feit dat vele aanpassings- en
reguleringstechnieken van de krijgsmacht hun effekt
ontlenen aan de verhulling van sommige motieven, wordt
deze mogelijkheid tot een goede verhouding verstoord.

Daarom treft dit het probleem van de spanning tussen gv en
krijgsmacht in zijn kern: onze demokratie heeft ons
gedwongen te erkennen, dat voor géén doel mensen mogen
worden geïnstrumentaliseerd zonder hen tenminste ook de
mogelijkheid van ontsnapping te bieden. Dit o.a. in de vorm
van een vrije geestelijke begeleiding, die daarvoor dan ook
wordt toegestaan en mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd wordt
evenwel alles in het werk gesteld om, bijv. door de
afdwinging vaneen soort loyaliteit, deze geestelijke
begeleiding in zijn wezenskenmerk weer te niet te doen.

Maar machteloosheid mag de houding niet bepalen: het blijft
de opdracht van de humanistisch geestelijk verzorger om
desondanks konsekwent - tegen alle druk in-de mens te
blijven oproepen zijn vermogens te ontwikkelen om zijn
persoonlijke verantwoordelijkhedl?n waar te kunnen en te
blijven maken.

De positie van de humanistisch
geestelijke verzorging
In het voorgaande is om wille van de eerlijkheid en de
openheid uitgebreid aandacht geschonken aan de
verhouding van de hgv tot de krijgsmacht. Om inzicht te
krijgen in de mogelijkheden die de hgv worden gelaten om
haar werk te doen, is het nodig om ook in omgekeerde zin de
reakties van de omgeving (dat is de krijgsmacht, maar dat
zijn ook de diensten van de godsdienstige gv) onder de loep te
nemen. Daarbij spelen bovendien nog drie andere faktoren
een belangrijke rol, te weten de omvang van het korps
raadslieden zelf, de materiële middelen waarover de hgv kan
beschikken en een beeldvormingskwestie. We zullen ze
hierna alle bespreken, te beginnen (uiterst summier) met de
drie laatstgenoemden.

Drie effektvolle faktoren
Over de omvang - en de jarenlange strijd om uitbreiding-
van het korps raadslieden is elders in deze EGO-special
uitvoerig geschreven. Wij volstaan hier dan ook met zeer kort
het effekt aan te duiden van de geringe omvang"van de dienst
humanistisch geestelijke verzorging.

Het kleine korps raadslieden
Dezelfde hoeveelheid werk, waarvoor de godsdienstigen
ongeveer 220 plaatsen ter beschikking hebben moet door
slechts 20 raadslieden worden gedaan. In de praktijk
betekent dit, dat de raadslieden ieder een groot rayon, soms
zich uitstrekkend over drie provincies, met meerdere
komplete kazernes te bedienen hebben. Zij kunnen dus niet
voortdurend bij een en hetzelfde onderdeel vertoeven zoals
de godsdienstige gv-ers, die meestal per man slechts één
onderdeel uit één kazerne te bedienen hebben. De
konsekwentie is niet alleen. dat de godsdienstige militair op
deze wijze over een veel intensievere begeleiding kan
beschikken dan zijn niet-godsdienstige kollega, maar vooral
dat de behoefte aan niet-godsdienstige geestelijke
begeleiding wordt gemaskeerd. Dit omdat, zo weet iedere op
dit vakgebied georiënteerde, de belangstelling zich pas
manifesteert als de gv-er eerst vooraf geruime tijd kan
worden waargenomen. Deze manifestatie is dus afhankelijk
van de aanwezigheidsgraad van de gv-er.

Het materiële aspekt
De meeste raadslieden hebben voor hun
vormingsbijeenkomsten slechts de beschikking over kleine,
ongezellige en soms zelfs primitieve onderkomens binnen de
kazernes. Bovendien moeten zij daarin. zonder personeeL
trachten de deelnemers dezelfde dingen (koffie, e.d.) aan te
bieden als die worden aangeboden in de riante PMT's en
KMT's, waarover nagenoeg iedere aalmoezenier of dominee
kan beschikken, inclusief personeel. Gelukkig zijn ondanks
alles sommige verhoudingen aan de basis zo goed, dat hier
en daar een enkele raadsman tevens gebruik mag maken van
heIPMToIKMT.

Een beeldvormingskwestie
In verband met de keuze van de militair voor de soort gv is het
van groot belang welke beeldvorming over 'geestelijk' e.d.
reeds bij hem heerst. voordat hij, toevallig of niet. een eigen
ervaring met niet-godsdienstige humanistische gv heeft
opgedaan. De praktijk heeft geleerd, dat zowat iedere
Nederlander wel weet wat met godsdienst. met RK, Prot. en
met 'geestelijke verzorging' vanuit godsdienstig standpunt
wordt bedoeld, Maar evenzeer, dat door nagenoeg ook iedere
Nederlander, godsdienstig of niet. het begrip 'geestelijk'
slechts met deze godsdienstige betekenis wordt
geïdentificeerd. Ondanks het feit. dat binnen de niet-
godsdienstige wereld bij alle overige verscheidenheid er
overeenstemming is m.b. t. de kern van de
levensbeschouwing, namelijk de mens en niet een god e.d.,
zal vanwege deze identificatie met de godsdienstige
betekenis van deze begrippen met enige tegenzin worden
aangekeken tegen 'geestelijke verzorging', ook als het om
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niet-godsdienstige gv gaat. Immers. kennis omtrent en
ervaring met de niet-godsdienstige invulling is afwezig. Dat
is het gevolg van het feit, dat de christelijke dominering van
onze westerse kultuur op godsdienstige wijze deze begrippen
heeft bepaald.
Niets kan dat beter uitleggen dan het volgende:
Op de vraag aan een niet-godsdienstige soldaat, of hij
behoefte heeft aan geestelijke verzorging, geeft hij als
antwoord: "Ik, behoefte aan geestelijke verzorging? Hoe kom
je erbij. ik ben toch immers 'niksT'
Daarom mag op deze plaats worden gesteld. dat het diep-
treurig is dat, ondanks jarenlang aandringen van de zijde
van het Humanistisch Verbond. het toch nog steeds zó is. dat
de dienstplichtigen éérst hun keuze moeten bepalen.
alvorens zij informatie krijgen over wat er zoal te kiezen was.

Reakties van de krijgsmacht
Bij een bespreking van de reakties van de krijgsmacht op de
humanistische gv zullen we een onderscheid maken tussen
de reaktie van leiding en leiders en die van het lagere kader.

Reaktie van de leiding
De krijgs macht leiding wil begrijpelijkerwijze rust, want haar
opdracht. voor wat dit betreft. is geen gemakkelijke; immers,
een zeer grote populatie op relatief kleine oppervlakten aan
het werk en in rust houden is geen geringe taak. Zij wil dan
best wel de humanistische gv respekteren, maar voelt zich
niet altijd bij het handhaven van die rust gebaat door de
taakuitoefening . zoals vooral de humanistische vorming zich
die heeft gesteld. namelijk de bevordering van het
zelfbewustzijn, het doen verwerven van eigen inzicht in alle
relevante zaken en situaties en het stimuleren van de eigen
verantwoordelijkheid. Desondanks is de funktionele
verhouding meestal en voor het merendeel goed te noemen.
soms zelfs uitstekend.
Echter, vooral wanneer de gewenste rust wordt bedreigd,
bijv. doordat de krijgsmacht in openbare diskussie komt
vanwege aktueel personeelsbeleid etc., wordt de leiding
gevoeliger voor alle faktoren, die deze rust kunnen
beïnvloeden. Dan kan het zelfs gebeuren, dat er op de gv of op
een gv.er zo'n grote druk wordt gelegd. dat de ruimte om te
funktioneren tot nul wordt gereduceerd. Een voorbeeld
hiervan vormde destijds de kwestie van de uitzending van
militairen naar Libanon (zie ook het artikel op blz. 27; red.).
maar er zijn ook andere voorbeelden te noemen.

Reaktie van hel lagere kader
Bijna systematisch. in ieder geval het vaakst en het scherpst,
komt de spanning tussen humanistische gv en krijgsmacht
tot uitdrukking in de gedragingen van het lagere kader ten
opzichte van de humanistische gv. En zéér begrijpelijk ook.
omdat het de taak is van het kader de dienstplichtigen op te
leiden en te vormen tot gehoorzaam soldaat. Omdat van
allen het kader het dichtst bij de dienstplichtigen staat, het
kader de gehele dag, dag in dag uit. met de soldaten moet
optrekken. En tenslotte omdat het kader de
eerstverantwoordelijke is voor de handhaving van de zo
gewenste rust.
Daarom zal het ook het kader zijn. dat de gevolgen van een
bewustzijns-vormende geestelijke begeleiding
daadwerkelijk ervaart en daarom verbaast het zelfs niet de
humanistische gv-er. dat vele kaderleden (gelukkig niet
alle!) systematisch de neiging vertonen om de gang van de
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dienstplichtigen naar de raadsman af te remmen en die naar
de godsdienstige gv-er te bevorderen (voor hoe dit kan. zie
verderop). En dat vereist warempel geen kunstenaarschap,
want door een keur van ter beschikking staande middelen is
slechts een gebaar met één vinger nodig om deze keuze naar
de gewenste richting te beïnvloeden.

Een paar van deze veel gebruikte middelen zullen we hier
noemen. omdat zij zozeer mede de ruimte voor de
humanistische gv bepalen.
Op de eerste plaats kan men het wel zeer grote verschil in
akkommodatie (PMT'se.d.) benutten. Vooral wanneer de
recruut voor de eerste maal naar de gv gaat en hij blij is
eindelijk weer eens die kazerne uit te kunnen om te relaxen in
een heerlijk burgerlijke sfeer, moet de eigen persoonlijkheid
wel al tot grote hoogte ontwikkeld zijn en de behoefte aan
expliciete gv zich zo uitdrukkelijk verheffen boven de
genoemde behoefte om van de aangeboden luxe af te zien.
Vervolgens kan de instrukteur misbruik maken van het
nadelige effekt van de geringere aanwezigheid van de
raadsman en de daardoor geringere bekendheid. Schrijver
dezes kreeg systematisch als antwoord op zijn vraag aan een
hulpzoekende soldaat waarom hij niet direkt met zijn
problemen was gekomen te horen: "De sergeant zei. dat ik
beter niet de raadsman kon kiezen. omdat die er toch nooit
was. je zag hem nooit en die kon je dus ook niet goed helpen."

Voorts kan het kader macht en invloed, eigen aan die
specifieke situatie, hun automatische werking laten doen.
Immers zij weten, dat een der eerste bewuste of onbewuste
gevoelservaringen, die zich reeds na enige dagen in de
militaire dienst bij de recruut voordoet. de enorme, bijna
totale, afhankelijkheid van groep en kader is. Het kader
weet, dat wat zich direkt al in het bewustzijn van de recruut
verankert is, dat hij het wel uit zijn hoofd moet laten keuzes te
doen, die indruisen tegen de geuite of de vermoede
voorkeuren van het kader; en die voorkeuren zijn al spoedig
ook de voorkeuren van de groep!
Tenslotte wordt ook vaak de groep zelf in direkte zin
gehanteerd: "Mannen. we gaan nu voor de eerste maal naar
de gv. Jullie weten, dat het ons niets kan schelen waar jullie
heen gaan. maar het is beter. dat jullie bij elkaar blijven,
want wij moeten een eenheid vormen. Bovendien kan dan
ieder van jullie horen wat door de ander wordt gezegd."

Reakties van de godsdienstig geestelijke
verzorging
Twee opmerkingen vooraf: I. Bij de bespreking van dit punt
zal het niet mogelijk zijn pijnlijke zaken uit de weg te gaan.
We zullen ze bespreken noch om kwaadwil nog om pijnlust,
maar alleen omdat een goede beoordeling van de positie. •••.



Bezuinigingen op de gv taboe!

Bezuiniging op de geestelijke verzorging binnen het militaire
apparaat is een aantasting van de positie van militairen. De
militair zal. de bezuinigingen daadwerkelijk worden
uitgevoerd. enenijds minder mogelijkheden hebben om zich
te wenden tot een hulpverlener (indien dit nodig is),
anderzijds minder mogelijkheden hebben om deel te nemen
aan vormende aktiviteiten.

Veel problemen van militairen komen voort uit het werkzaam
zijn binnen het militaire apparaat. We hoeven alleen maar te
denken aan mogelijke problemen met o.a. het gezin bij
overplaatsing, problemen die kunnen voortkomen uit het
gemis aan een vertrouwde omgeving (bijv. heimwee),
problemen mei de (kern) bewapening enz .. Een hulpverlener
die zijn werkterrein in de burgersamenleving heeft zal
onvoldoende inzicht hebben in de mogelijke problemen van
een militair, omdat hij/zij onvoldoende kennis heeft van de
gezagsverhoudingen en geldende normen binnen het
militaire apparaat. Uit het bovenstaande kan dan ook geen
andere konklusie worden getrokken dan dat bezuiniging op
de geestelijke verzorging binnen het militaire apparaat een
aantasting is van de positie van de militair.

Een bezuiniging op de geestelijke verzorging binnen het
militaire apparaat betekent dat militairen minder
mogelijkheden hebben om tijdens hun diensttijd deel te

•••waarin de humanistische gv verkeert bespreking
noodzakelijk maakt. 2. Bij alle niet-goede gezindheid, die uit
het volgende zal blijken, mag niet vergeten worden dat er
'aan de basis' menigmaal lokale organisatorische en soms
ook inhoudelijke samenwerking is, en op het persoonlijke
vlak vaak zelfs een heel goede verstandhouding. Het
bemoedigende hiervan is dat het mogelijk blijkt
scheidslijnen te overbruggen ten gerieve van de
dienstbaarheid waartoe de gv geroepen is. Met het volgende
willen wij dit dan ook geenszins frustreren.

De verhouding confessionele gv - krijgsmacht
De humanistische gv is niet bevoegd en pretendeert dus ook
niet de verhouding van de confessionele gv tot de
krijgsmacht onder kritiek te mogen stellen, maar zij heeft wel
het recht feitelijkheden te konstateren, die van kennelijke
invloed zijn op de mogelijkheden van funktioneren van de
hgv. De confessionele gv duidt zelf nog steeds haar
verhouding tot de krijgsmacht aan met de uitdrukking:
'kritisch loyaal.' De laatste tijd worden steeds meer pogingen
waargenomen tot nuancering van deze opstelling; de meest
vergaande daarvan was avant-gardistisch t.o. v. de waar te
nemen praktijk, die voor het merendeel kan worden
gekenschetst als: tenminste vriendelijk voor de krijgsmacht
als zodanig. Het volstrekt 'geïntegreerd funktioneren
versterkt dit beeld' (N.b. de hgv is beslist niet minder
geïntegreerd, maar verstaat onder dit begrip kennelijk iets
anders). Hier nu ligt de reden die sommige kaderleden
motiveert om de gang van de dienstplichtigen naar de
raadsman af te remmen en die naar de confessionele gv te
bevorderen.

"Horizontaal" en 'verticaal" werken
Toen in 1964de hgv in de krijgsmacht kwam ontstond al vrij
snel de uitdrukking: 'horizontaal werken'. Daarmee werd

nemen aan vormende aktiviteiten, de zogeheten gv-uren.
Deze vormende aktiviteiten zijn naar mijn mening belangrijk.
Enerzijds om 'kennis' op te doen die krijgsmacht- en
maatschappij-gericht is, bijv. hoe ga je om met alles waar je
in de krijgsmacht mee wordt gekonfronteerd, tot en met alle
mogelijke maatschappelijke problemen toe. Anderzijds om
deel te nemen aan ontspannende aktiviteiten van een beter
soort. Bezuiniging op de geestelijke verzorging binnen het
militaire apparaat, betekent dan ook dat militairen minder
mogelijkheden hebben om tijdens hun diensttijd deel te
nemen aan die aktiviteiten. En ook dit betekent een
aantasting van de positie van de militair.

josZwart
ex-dienstplichtig militair
Neerbeek (Zuid-Limburg)

gedoeld op het feit, dat er op basis van principiële
gelijkwaardigheid slechts werd uitgegaan van algemeen-
menselijk inzicht en op het feit. dat de gelijkwaardigheid ook
werd beleefd in zodanige verhoudingen in de relatie tussen
groep, cliënt en de raadsman. Dit ter onderscheiding van het
'vertikale werken' van de confessionele gv volgens de lijn:
god-pastor-mens. Deze 'horizontaliteit was, toen evenmin als
nu, noch een taktiek of techniek noch een maniertje, maar het
samenvallen van beginselen, inhoud en verhoudingen tot
een gebeurtenis van 'humanistisch beleven.' Vooral door het
feit dat de deelnemer zich als gelijkwaardig-mens serieus
genomen voelde sloeg de hgv sneller aan dan was verwacht.

Al vrij spoedig werden uit de richting van confessionele gv-
ers geluiden waargenomen als: "Wij kunnen evengoed
horizontaal werken. We beginnen pas over geloven e.d. als
de groep er blijk van geeft niet weg te zullen lopen." Of "We
hebben twee lijnen, de horizontale naar de mens. de
vertikale naar god." Of nog een laatste variant, die de
misleiding het scherpst weergeeft: "We zijn evengoed
human~st als de humanisten. beter zelfs: als het er op
aankomt hebben we god nog." We hoeven niet te schromen
dit soort uitdrukkingen misleidend te noemen, omdat zij niet
alleen het humanisme in zijn wezen ontkennen, maar ook de
éigen levensbeschouwing.
Wanneer nu dit soort niet-wezenlijke horizontaliteit de
bedoeling heeft om in bepaalde situaties de behoefte aan
humanistische gv niet te doen gevoelen en om dus de
humanistische gv overbodig te stellen, zal er weinig respekt
voor behoeven te worden opgebracht; er is dan slechts sprake
van een cliënt-vernederende taktiek, omdat hij in zijn wezen
wordt miskend.
Wanneer deze horizontaliteit wel een wezenlijke is zal de
humanist er op zich volstrekt geen moeite mee hebben, mits
dan wel de goede konklusie getrokken wordt: hij stelt dan
niet de humanistische maar de confessionele gv overbodig.
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In de loop der jaren is hierdoor wel een enorme
identiteitsvervaging opgetreden. die Q.Q. de volgende
standaard.kreet heeft gecrëerd: "Het maakt geen moer meer
uit waarheen je gaat, RK. Prot. of Hum., het is allemaal één
pot nat, want overal gebeurt hetzelfde en nergens wordt nog
over bijbel of god gepraat."

Nu is hiervan niet het aller-ergste (maar wel heel erg!), dat
deze situatie in hoge mate de behoefte aan hgv heeft
gemaskeerd. Nee, het allerergste is, dat dit
vervagingsverschijnsel samen met het voort laten woekeren
van de oneigenlijke keuze-motieven (komfort, koffie en koek.
e.d.) de geloofwaardigheid van de hele gvo van alle gv heeft
uitgehold en nog steeds verder uitholt.
In plaats van de cliënt kraakhelder inzicht te geven in de
wezenlijke intenties etc. laat men de plicht en noodzaak tot
echt kiezen overrulen door (weliswaar te respekteren, maar
in vergelijking met gv) lagere behoeften. En zo verankert zich
de suggestie dat de gv zichzelf niet au serieux neemt, of dat
de gv hetzelfde of niet meer is dan zich drukken, ontspanning
en koffie drinken, of dat een levensbeschouwelijk
uitgangspunt voor gv onbelangrijk is.

Confessionele tegenover humanistische gv
Terwijl men aan de basis de suggestie laat voortbestaan als
zouden de verschillen tussen humanistische en
godsdienstige gv zozeer te verwaarlozen zijn, dat het in de
praktijk niets uitmaakt naar wie men gaat (in zo'n geval geeft
de akkommodatie natuurlijk de doorslag bij de keuze!) zijn
die verschillen er uiteraard wel en in niet zo'n geringe mate.
Getuige o.a. de verbeten wijze waarop de toppen van de
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confessionele gv-diensten vechten om de zo noodzakelijke
uitbreiding van het korps raadslieden tegen te gaan. Zelfs de
meest doorgewinterde hard-liner zal het als schokkend
moeten ervaren dat kennelijk geen middel hoeft te worden
geschroomd voor dit doel.

Met het bovenstaande hebben wij op een verifieerbare wijze
aangetoond, dat er in feite niets anders dan nadeel bestaat
voor alles wat de realisatie van de niet-godsdienstige
humanistisch geestelijke verzorging betreft. Er is maar één
voordeel: ondanks al deze remmende faktoren mag de hgv
zich verheugen in een grote, bijna paritaire en nog steeds
groeiende belangstelling: een belangstellingsgegeven, dat
met recht 'hard' mag worden genoemd. Een belangstelling
ook, die niet alleen de behoefte aan humanistische gv
openbaart. maar zeer zeker ook een indikatie is voor de
behoefte aan geestelijke verzorging in het algemeen.

Tot slot
In dit artikel ging het er niet om te pleiten voor de belangen
van de humanistische gv, maar voor de gelijkberechtiging
van de niet-godsdienstige mens in de krijgsmacht. Wij
mogen tenslotte hopen dat onze demokratie voldoende echt
en sterk zal blijken te zijn om er voor te zorgen, dat er een
einde wordt gemaakt aan die situatie van niet-
gelijkberechtigd zijn van godsdienstige en niet-
godsdienstige mensen in de krijgsmacht.

Wil Gerards (met dank aan Wim Heij en Frank Spoelstra)



Hoe onafhankelijk is de geestelijke
verzorging in de krijgsmacht?
De uitzending naar Libanon als testcase

Al weer zo'n jaar geleden lazen de ex.dienstplichtigen en
oud-afdelingsbestuurders van de VVDMDik Jagersma.
Henny Löwik en Theo Roelfsema in de krant. dat er voor de
gv-diensten in de krijgsmacht forse bezuinigingen dreigden.
Toen ze vervolgens vernamen dat EGO overwoog hieraan
een speciaal nummer te wijden. waarin vooral ook (ex-)
•gebruikers' van de gv aan het woord zouden komen. besloten
ze hun ervaringen van weleer nog eens op papier te zetten.
Het werd een kritisch verhaal over dié weken van hun
dienstplichttijd. waarin de eerste uitzending van militairen
Daar Libanon plaats vond. Zij beschouwden deze
enerverende periode in het begin van 1979vooral ook als een
testcase voor de houding van gv.ers en de positie van gv-
diensten in de krijgsmacht. Terecht menen wij. vandaar de
opname van dit artikel in deze EGO-special.

De eerste dagen
Als op vrijdag 12jonuari 1979plotseling bekend wordt
gemaakt dat de regering heeft besloten het 44e
Pantserinfanteriebataljon uit Zuidlaren en de A-compagnie
van het 43e Painfbat uit Assen beschikbaar te stellen voor
uitzending naar Libanon. heerst er in beide legerplaatsen
een opgewonden stemming. Omdat over het hoe en wat nog
vrijwel niets bekend is. en de gevolgen van dit besluit voor
niemand te overzien zijn. gaan de meeste betrokken
militairen met verwarde gevoelens het weekend in. In
Groningen woonachtige afdelingsbestuurders van de VVDM
beleggen die zondag meteen al een vergadering om te
trachten een beeld van de te verwachten ontwikkelingen en
problemen te krijgen.

Maandag 15januari blijkt al snel dat niet alleen de beide
kazernes. maar zelfs het hele land. door het kabinetsbesluit
in beroering zijn gebracht: als VVDM-bestuurders worden we
bijvoorbeeld de gehele dag bestookt door telefoontjes van
diverse journalisten (zowel kranten als radio en tv).
Dat ook de legerleiding in beroering is gebracht blijkt
's avonds als afdelingsbestuurders uit Assen zich op de
kazerne in Zuidlaren melden voor een gezamenlijke VVDM-
vergadering: zij worden direkt bij de kazernecommandant
ontboden. Deze deelt mee het heel vreemd te vinden dat de
VVDMzich nu pas zo druk maakt over een YN-bataljon dat er
al vanaf 1965 ligt. gebiedt hen de zgn. faciliteitenregeling
(waarin de rechten van belangenverenigingen staan
opgesomd) strikt na te leven. en verzekert hen dat hij geen
opruiïng. oploopjes e.d. wil. hij wenst rust op de kazerne.
Tijdens de vergadering blijkt dat er onder de dienstplichtigen
een verwarde en nogal emotionele sfeer heerst en dat er al
een hele stroom van geruchten op gang is gekomen. We
besluiten ons niet door de druk van de pers. om zo snel
mogelijk met een verklaring te komen. te laten opjutten. en
besteden vrijwel de gehele avond aan het op een rij zetten
van problemen en alternatieven. We zullen proberen zo snel
mogelijk een uitgebreide enquête te houden om achter de
mening van de dienstplichtigen te komen. en tevens de graad
van vrijwilligheid te achterhalen. Ons voorlopig
uitgangspunt wordt. dat niemand tegen zijn wil mag worden
uitgezonden en dat we alles zullen doen om iedere
dienstplichtige die daarom vraagt zo goed mogelijk te
helpen. wat ook zijn situatie is.

Dinsdag 16januari wordt in Zuidlaren door kolonel Tjassens
(hoofd operatiën bij de landmacht) een dia-voorlichting over

Libanon gegeven. en wordt het duidelijk dat de legerleiding
er alles aan gelegen is om de geruchten over vele
dienstplichtigen die niet willen de wereld uit te helpen.
Tijdens de voorlichting vraagt Tjassens aan de zaal: "Wie
van jullie zal vechten als een leeuw om niet naar Libanon te
gaan?" Aarzelend gaan hierop zo'n 10%van de vingers
omhoog. zodat Tjassens even later op de persconferentie met
stelligheid kan beweren dat uit een door hem gehouden
onderzoek is gebleken dat hooguit 10%van de
dienstplichtigen bezwaren heeft tegen uitzending.
De generaal Yan Buuren weet te melden dat er in Assen bij de
bekendmaking van het regeringsbesluit een uitgelaten
stemming heerste in de trant van 'we gaan naar de
wintersport' .
Omdat op diezelfde persconferentie wordt meegedeeld dat er
voor mensen met medische of sociale problemen een
rekestprocedure zal komen. en het op dat moment voor ons al
duidelijk is geworden dat we met probleemgevallen van
diverse aard (m.n. geestelijke en sociale) te maken zullen
krijgen. besluiten we om aan de dienstplichtig bataljonsarts
uit Assen en aan de humanistisch geestelijke verzorger te
vragen die avond ook op onze vergadering te komen. Zij
kunnen misschien voorkomen dat we essentiële dingen over
het hoofd zien of blunders begaan. Beiden zeggen toe te
zullen komen.
Deze vergadering wordt al snel verstoord door een kapitein.
die beweert dat we geen toestemming hebben voor zulke
vergaderingen. De aanwezigheid van arts en gv-er wordt
door hem argwanend bekeken. en dezen blijken daar later
ook grote problemen mee te krijgen.
Pas laat in de avond worden we het eens over door ons in te
nemen standpunten en kan er een persbericht de deur uit:
- vrijwilligheid van uitzending blijft uitgangspunt;
- uitgezocht moet worden of er überhaupt wel een
rechtsgrond bestaat om dienstplichtigen tegen hun wil uit te
zenden;
- dienstplichtigen moeten zelf beslissen of ze willen en wij
zullen proberen hun van zo goed mogelijke informatie te
voorzien;
- het Defensiestandpunt dat er met het oog op de veiligheid
een goed op elkaar ingespeelde organieke eenheid naar toe
moet lijkt ons onzin en moet gemotiveerd worden bestreden;
- de rechtspositie in Libanon moet worden gewaarborgd.
Nog diezelfde avond wordt er een begin gemaakt met een
uitgebreide enquête, zodat we er achter kunnen komen wat
bij de jongens leeft en hoevelen van hen nu werkelijk vooraf
een vrijwilligersverklaring hebben getekend.

De volgende dag (woensdag 17januari) blijkt uit die enquête.
waarmee bijna 80%van de betrokken dienstplichtigen is
bereikt. dat iets meer dan de helft van hen niet naar Libanon
wil. Velen van hen zien niet wat ze tegen verplichte
uitzending kunnen ondernemen. omdat ze geen redenen voor
het indienen van een rekest op medische of sociale gronden
hebben. Velen in Zuidlaren hebben nooit een verklaring
ondertekend; in Assen heeft vrijwel niemand iets getekend.

Reaktie legerleiding
Na die eerste dagen komt er steeds meer duidelij'kheid in de
situatie: de legerleiding is door het kabinetsbes uit blijkbaar
overrompeld. en gaat tot een soort van paniekvoetbal over.
Ieder die niet voor de volle 100%achter de uitzending naar
Libanon staat wordt als een potentiële bedreiging gezien.
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waartegen eventueel intimiderende middelen mogen
worden ingezet. Regels die altijd waren nageleefd worden
aan de kant geschoven, ofmen weet zich daarvan ineens
niets meer te herinneren. VVDM-bestuurders worden tijdens
het uitoefenen van hun vakbondswerk regelmatig van
soldatenkamers verwijderd door kaderleden die zeggen nog
nooit van de 'faciliteitenregeling' te hebben gehoord, en
voordat zoiets weer is rechtgezet is er vaak veel kostbare tijd
verloren gegaan.
Als er enkele soldaten meedelen dat ze een beroep op de Wet
Gewetensbezwaren willen doen, weigert men aanvankelijk
omaan hen de benodigde rekestformulieren te geven, en
krijgen ze (tegen alle bestaande richtlijnen in)wel de
opdracht om aan een wapenles mee te doen. Naveel
verwikkelingen weigeren die soldaten uiteindelijk aan een
kaartleesoefening mee te doen, en belanden ze 'achter de
wacht' en later zelfs in Nieuwersluis.

Doordeze gang van zaken besluiten veel jongens, die al te
kennen hebben gegeven ookzeer sterk aan een beroep op de
WetGMDte denken, af te zien van deze mogelijkheid.
Mensen die zonder een duidelijke medische of sociale reden
toch een rekest om vrijstelling indienen zien hun rekest soms
voor hun ogen door de kapitein verscheurd worden.
Dreigementen van commandanten nemen vaak forse vormen
aan (een kapitein tegen een soldaat die duidelijk op het punt
staat af te knappen door de spanning van het lange tijd
moeten wachten opdeuitslag van zijn rekest: "Waag het niet
om je ziek thuis te melden, want ik haal je hier persoonlijk
naar toe en sleep je het vliegtuig in... ").
VVDM-ledenworden regelmatig uitgescholden voor 'rot-
VVDM-er',en een bestuurder die nog geen uitslag op z'n
rekest heeft wordt meegedeeld dat hij zich absoluut geen
zorgen hoeft te maken, omdat ze hem als VVDM-ertoch graag
kwijt willen. Het verzoek van de VVDMom een eigen ruimte
op de kazerne te krijgen (opvrijwel iedere kazerne een
vanzelfsprekende zaak) wordt afgewezen, en ookeen door
KRO-journalist VanMierlo te geven voorlichting over de
politieke situatie in Libanon mag niet op de kazerne worden
gehouden. Als deze voorlichting dan wordt verschoven naar
een zaal in Zuidlaren blijkt op de betreffende avond, ondanks
de verzekering van de BLSdat niemand dienst zou hebben,
voorvrijwel iedereen tot half acht een plotseling ingelaste
PSU-ruiling op het programma te staan, terwijl ookzonder
voorafgaande aankondiging 's avonds op de kazerne een
spannende film wordt gedraaid (anders werd op de
maandagavond nooit een film gedraaid).

De informatie die door Defensie wordt verstrekt wordt vrijwel
unaniem als zeer mager. onvoldoende en soms zelfs
tegenstrijdig bestempeld.
Deverwarring wordt nog vergroot door het feit dat in de
Tweede Kamer door minister Scholten en staatssecretaris
VanLent ook tamelijk chaotisch wordt geopereerd: Scholten
moet toegeven dat er veel meer onvrijwilligen zijndan hij
aanvankelijk voorgaf (erwaren toen al ruim 300rekesten
ingediend) en dat de rechtsgrond van uitzending nog moet
worden uitgezocht; Van Lent komt er achter dat zijn
mededeling dat een beroep op de Wet Gewetensbezwaren
een 'gepasseerd station' is nergens op slaat.
Inmiddels hebben zich uit het hele land al meer dan 1900
vrijwilligers gemeld om de plaats van hen die niet willen in te
nemen. DeKamer neemt de motie Verbrughaan, waarin
wordt gevraagd een zogroot mogelijk aantal vrijwilligers te
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zenden. Minister Scholten wil niet toezeggen alleen maar
vrijwilligers te sturen en baseert zijnweigering vooral op de
noodzaak om een organieke op elkaar ingespeelde eenheid
te sturen (endat terwijl in sommige kranten al door militair
deskundigen is aangetoond, dat vOlflrde situatie in Libanon
een organieke eenheid helemaal niet vereist is. Later bij
aankomst in Libanon worden groepen en pelotons volledig
uit elkaar gehaald, en komtmen zelfs in de problemen juist
doordát men een organieke eenheid heeft gestuurd: er zijn te
veel verzorgingsfunkties en te weinig echte infanteristen!).
InZuidlaren duiken zonu en dan mensen op die bij een
onderdeel elders in het land alleen maar om informatie over
uitzending naar Libanon hadden gevraagd en dan tot hun
stomme verbazing binnen enkele dagen werden aangewezen
als vrijwilliger, met onmiddellijke overplaatsing naar
Zuidlaren.

Reaktie dienstplichtigen en geestelijke
verzorging
Hoewas nu de sfeer bij de dienstplichtigen zelf?
Na de onzekere eerste dagen komt er langzamerhand wat
meer duidelijkheid in de situatie. De touwtjes van de
discipline worden wat strakker aangehaald, de
voorbereiding brengt veel extra diensten en oefeningen met
zich mee, en door het kader wordt er een duidelijk voelbare
druk op de manschappen uitgeoefend om de eenheid van het
bataljon niet in gevaar te brengen, de groep niet in de steek te
laten, en niet openlijk blijk te geven van twijfels over de
uitzending.
Mensen die wegens medische of sociale redenen een rekest
hebben ingediend verkeren lange tijd tussen hoop en vrees.
Anderen die zich niet op zo'n omstandigheid kunnen
beroepen, maar absoluut niet naar Libanon willen, dienen
soms weL maar meestal niet een rekest in ("het heeft toch
geen enkele zin").Hun stemming varieert van opgewonden,
emotioneel en wanhopig tot berustend en apatisch.
Ook blijkt er een redelijk aantal mensen te worstelen met
vragen over geweldgebruik, schieten, doden enz., vragen die
lange tijd verdrongen zijngeweest, maar nu in alle hevigheid
opkomen. Sommigen geven aan het liefst alsnog een beroep
op de WetGMDte willen doen, maar dat niet meer te durven
na wat er met de drie anderen is gebeurd. TwijfeL
onzekerheid en angst zijn vrijwel overal merkbaar, en op
sommige kamers waar wij langs komen gaat men graag in op
de mogelijkheid omdaarover te kunnen praten.
Juist door de angst om gezien te worden als een verrader die
de maten in de steek laat, voelen velen zich geremd ommet
hun groepsgenoten een gesprek te beginnen over hun
werkelijke gevoelens.

Nu is de les geestelijke verzorging anders de plaats bij uitstek
waar zoiets plaats kan vinden, maar juist deze lessen waren
(n.b. in overleg met de dominee en de aalmoezenier) van het
rooster geschrapt. Erbestond nog slechts de mogelijkheid tot
een individueel gesprek, maar daarvan verwachten vooral
zijdie geen medische ofsociale indikaties kunnen aanvoeren
niet zo veel.
Het vertrouwen van vooral deze groep in dominee en
aalmoezenier daalt behoorlijk wanneer op een avond blijkt.
dat die gv-ers de kamers op zijngegaan omonze jongens te
bemoedigen met woorden als: deze uitzending is een goede
zaak, in dienst van de vrede, we gaan er met z'n allen als één
man tegen aan, en het is niet goed om op dit moment de groep
in de steek te laten door niet mee te willen.
Waarde loyaliteit van dezegv-ers ligt wordt op pijnlijke wijze
duidelijk als de Telegraaf van 24februari verschijnt: onder
een vette kop 'zij gaan het maken in Libanon' staat een foto ter
grootte van een halve pagina, waarop afgebeeld een voordie
gelegenheid speciaal bijeengeroepen appèl. Helemaal
vooraan staan de dominee en de aalmoezenier, als echte
moreelsofficieren. In het artikel onder de fotoverklaart de
predikant: "Erzijn nog steeds soldaten, die een licht gevoel
van pijn in de buik krijgen, wanneer ze maar even aan het
vertrek naar Libanon denken. Men staat niet te juichen om
weg te gaan. Over het algemeen heerst hier de stemming: Als
ze allemaal meegaan, ga ik ook."
In de mening en de waarneming van deze gv-er was sinds 20



januari weinig veranderd. want op die dag verklaarde hij al
in het Nieuwsblad van het Noorden: "Wat de uitzending naar
Libanon betreft, ik heb daar zakelijk helemaal geen moeite
mee. Ik sta er achter dat Nederland zich daarvoor heeft
aangemeld. Ik vind het normaal dat je meegaat." Wel
begrijpt hij best dat veel mensen 'innerlijk verscheurd'
worden, en heeft hij die eerste week al veel emoties
meegemaakt en zelfs opmerkingen gehoord als: ..Je kiest voor
mij of Libanon."
Juist zo'n laatste opmerking geeft duidelijk aan wat vele
dienstplichtigen in een crisissituatie van hun geestelijk
verzorger verwachten: van degenen tot wie wij ons binnen
het leger kunnen wenden ben jij gv-er de enige die de
mogelijkheid heeft om zich volledig met onze zorgen bezig te
houden. Bij de Militair Geneeskundige Dienst. de Militaire
Sociale Dienst of onze Militair Commandant speelt het
'dienstbelang' of de hiërarchie vaak een rol mee. Van jou als
gv-er verwachten we dat je je met ónze problemen bezig
houdt. en ons helpt die zo goed mogelijk tot een oplossing te
brengen. Geen gedoe met 'dubbele loyaliteit' of zo, en ook
geen mooie praatjes over het feit dat het zo'n goede zaak is
dat wij iets voor de vrede kunnen doen. die verhalen horen we
al genoeg van de legerleiding. Als er een konflikt is tussen
apparaat en mens, behoor jij te kiezen voor de mens, het is
niet jouw taak die mens te overtuigen van de nobele
doelstellingen van het apparaat.
Laat één ding duidelijk zijn: de dominee en aalmoezenier

hebben ongetwijfeld heel goede dingen gedaan voor veel
mensen met medische of (vooral) sociale problemen. maar
dat waren kategorieën die door de legerleiding ook al als
probleemgeval werden erkend. Voor hen die geen
mogelijkheid zagen op dergelijke omstandigheden een
beroep te doen (en o.i. de groep die daardoor écht in de knoei
zat) hadden ze maar één boodschap: ultzending is een goede
zaak, en het is normaal dat je meegaat. Dat vele
vooraanstaande juristen zelfs zeer sterk twijfelden aan de
rechtmatigheid van gedwongen uitzending (later zou de
Hoge Raad beslissen dat die eerste gedwongen uitzending
inderdaad op onrechtmatige wijze heeft plaats gevonden)
heeft hen niet bezig gehouden. Naar buiten toe hebben ze in
ieder geval niet laten blijken zich daar zorgen over te maken.
Dat er ook een heel andere opstelling mogelijk is hebben we
kunnen zien aan de humanistisch raadsman. Als één der
eersten (in ieder geval lang voordat de VVDMaankondigde
een kort geding tegen de staat te zullen aanspannen) uit hij al
zijn grote twijfels over de rechtmatigheid van gedwongen
uitzending. en maakt hij duidelijk dat door dit overhaaste
regeringsbesluit het gevaar dreigt dat men op een
onverantwoordelijke manier met menselijke belangen gaat
omspringen. De door ons pas later op de kamers
gesignaleerde behoefte aan mogelijkheden om als
kamergenoten, groepsgenoten enz. onderling open en
ongedwongen te kunnen praten (waartoe juist de lessen gv
de gelegenheid bieden) is door hem ook direkt onderkend: als
enige gv-er heeft hij geëist dat deze uren weer op het rooster
werden opgenomen.

Overigens is ons toen ook duidelijk geworden dat m.n. in
crisissituaties een zo kleine dienst als de humanistisch
geestelijke verzorging voor een onmogelijke opgave staat: de
hoeveelheid werk is veel te groot om door slechts één persoon
gedaan te worden. en dat geldt helemaal wanneer deze
persoon. door zijn keus voor de mens, ook nog allerlei
tijdrovende gevechten met de legerleiding moet voeren (zoals
bijv. het van de kazerne gestuurd worden).
In zo'n situatie kan het dan ook gebeuren dat één onzer het
volgende meemaakte: al vanaf het eerste moment van
opkomst in militaire dienst had hij te kennen gegeven prijs te
stellen op geestelijke verzorging door een humanistisch
raadsman. Na aanwijzing (als lid van de Asser Acie 43
Painfbat) had hij een rekest op grond van sociale
omstandigheden ingediend. Enige tijd daarna wordt zijn
moeder telefonisch benaderd en daarna bezocht door een
legerpredikant. die door de militaire autoriteiten is
gemachtigd haar vertrouwelijk mee te delen dat het rekest is
ingewilligd. Zijn eigen raadsman wist toen nog van niets! De
waarde van gv-registratie stelt (ook?) in bijzondere
omstandigheden bar weinig voor ...

Voor ons is vast komen te staan dat in crisissituaties de
behoefte aan onafhankelijke geestelijke verzorging bijzonder
groot is. Maar ook dat de angst van de legerleiding voor
zowel zo'n vorm van geestelijke verzorging als voor
belangenbehartiging door vakbonden heel groot kan zijn.
Als VVDM-ers hebben wij ons twee maanden tot het uiterste
ingespannen om zoveel mogelijk mensen te helpen. Ondanks
het feit dat het gelukt is velen er via m.n. de rekestprocedure
'uit' te krijgen, blijft toch een gevoel over sterk tekort te zijn
geschoten.
Ook vraag je je af welke ruimte er nog voor onafhankelijke
hulpverlening zal zijn bij een crisis van veel ernstiger aard,
bijv. bij de direkte bedreiging van de veiligheid van ons land
of het bondgenootschap.
Eén ding is ons in ieder geval wel duidelijk geworden in de
periode Libanon: diensten geestelijke verzorging worden
bijna automatisch gedwongen om kleur te bekennen. Kiezen
ze voor de mens, dan kunnen ze er op rekenen dat het
defensieapparaat er vrijwel alles aan zal doen om hen het
werken onmogelijk te maken. Kiezen ze voor het apparaat.
dan kan er een zeer vruchtbare samenwerking ontstaan
tussen legerleiding en geestelijke verzorging. Het is voor ons
echter een grote vraag of de dienstplichtige daarmee echt
gediend is.

DikJagersma. Henny Löwik, TheoRoelfsema
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"Een humanistisch biljart bestaat niet"

In de fraaie. aan het humanistisch militair tehuis grenzende
woning van Jan en Det van Zwol hebben de kinderen een
spoor van speelgoed door de kamer gelegd. Mede daarom is
het er gezellig. Jan enDet werken al weer meer dan vijf jaar
als beheerdersechtpaar in het HMT 'De Woldberg' in 't Harde.
Eén van de drie humanistische militaire tehuizen in
Nederland. naast nog één in Seedorf (BRD). 't Harde is ook de
standplaats van één van de humanistische raadslieden. Tot
1985was dat raadsman Joost de Vries. sindsdien directeur
van het Coornherthuis. humanistisch vormingscentrum voor
militairen in Zeist. Hij sprak met Jan en Del.

Hoe kijken jullie als beheerders van een HMTaan tegen
humanistischegv? Vinden jullie dat nut hebben in de
krijgsmacht?
Det: Ik vind het nut van individuele geestelijke zorg heel
aantoonbaar. Jongens komen hier vaak's avonds met een
probleem en dan kunnen wij ze doorsturen. Omdat wij ze
weer terug zien. merken we ook of het geholpen heeft of niet.
Er zijn natuurlijk veel jongens die niet willen dat bij de
hulpverlening godsdienst een rol speelt. Het is heel
belangrijk dat je naar een geestelijk verzorger van je keuze
kunt gaan. Vooral wanneer het gaat om problemen bij
ongehuwd samenwonen of abortus. Daar zal een dominee of
aalmoezenier toch heel anders mee omgaan. Dat geldt ook
voor drugsproblemen.
Jan: Vooral ook bij militaire problemen. De humanistischegv
kijkt daar toch anders tegenaan. Een aalmoezenier of
dominee heeft volgens mij eerder de neiging om te zeggen:
"Kop op jongen. schouders eronder. het loopt allemaal zo'n
vaart niet".
Zij hebben veel meer een predikersfunktie. Raadslieden doen
meer aan het vormingswerk en hoeven niet te verkondigen.
Mijn inschatting is dat raadslieden ook meer bereid zijn in
een probleem van iemand te stappen en daar ook echt wat
aan te doen. Zij laten zich minder gelegen liggen aan de
organisatie.
Det: Van de gv-uren is het nut moeilijk te meten. maar ik denk
dat het altijd zinvol is om het te doen. Het is belangrijk dat de
jongens kunnen zeggen hoe ze tegenover de dienst staan.
Ook problemen als racisme. agressie e.d. in het leger is iets
om bij stil te staan en over na te denken. Het groepsgedrag
moet aan de orde komen.

HMT'de WoJdberg'jn 'tHarde
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Jan en Det van Swol

Jullie vertegenwoordigen een organisatie. deStichting
Humanistisch Thuisfront. die in hetzelfde schuitje zit als de
humanistisch geestelijke verzorging. Jullie hebben ook maar
een heel klein percentage van het aantal militaire tehuizen.
zoals de hgv maar acht (sinds kort tien; red.] procent van het
totaal aantal gv-ers in de krijgmacht in dienst heeft.
Jan: Wij komen zelfs maar op vier procent. Dat probleem is
heel aktueel. Naar aanleiding van de komst van de paus naar
Nederland werd bekend dat nog maar 20 procent van de
katholieken regelmatig naar de kerk gaat. Als de anderen
zich ook daadwerkelijk zouden laten uitschrijven. zouden er 4
miljoen minder katholieken zijn. Het aantal humanistische
militaire tehuizen dat er nu is. drie in Nederland en één in
West-Duitsland. is beslist geen afspiegeling van de
werkelijkheid. Het is veel te weinig. De groep niet-gelovige
mensen is in het aantal raadslieden en humanistische
teh uizen zwaar ondervertegenwoordigd.

Zeggen dejongens die hier komen daar wel eens iets over?
Jan: Ze willen vaak nauwelijks geloven dat er maar drie
HMT's in Nederland zijn. Velen weten ook niet wat
humanisme is. Humanisme wordt vaak niet in verband
gebracht met ongodsdienstigheid. Voor ons is het bestaan
ook zinvol. De tehuisleider is niet opgeleid voor vormingwerk
en dergelijke. Daarom is het heel belangrijk dat de identiteit
van het tehuis ook tot uitdrukking komt door het funktioneren
daarin van een raadsman.
Det: Om nog even terug te komen op het begin van dit
gesprek: ik denk dat vooral de aanpak van jongens met
gewetensbezwaren door een raadsman heel anders is dan
door een dominee of aalmoezenier.

Eris een dreiging dat het aantal geestelijk verzorgers kleiner
zal worden. Hoe kijken jullie aan tegen een eventuele
vermindering van raadslieden?
Det: Het probleem is nu al dat heel veel jongens. die met een
raadsman willen praten. door het overbezette programma
van de raadsman vaak veel moeite moeten doen om hem te
bereiken. Zo ontstaat er een hoge drempel voor de
hulpverlening. Zo'n raadsman zou hier permanent moeten
rondlopen. zodat hem makkelijk iets gevraagd kan worden.
Jan: Je ziet ook dat de confessionele gv een monopolie heeft.
Dat wordt ondersteund door het feit dat je. eenmaal katholiek



of protestant. daar in de registratie niet gauw vanaf komt. Zo
komen veel jongens gedwongen bij een dominee of
aalmoezenier terecht. Dat is een verarming en een beperking
van de keuzevrijheid.

Vindje dat aan een humanistisch militair tehuis ook een
raadsman verbonden moet zijn?
Jan: Dat is een absolute voorwaarde voor het funktioneren
van zo'n tehuis. Anders verwordt het tot een MT. Want
humanistische flipperkasten bestaan niet. een humanistisch
biljart ook niet.
Het pakket dat we aanbieden, en dat moet je zo aanbieden
omdat de jongens heel consumptief zijn ingesteld, bestrijkt
alleen vermaak. Juist de raadsman verzorgt de educatieve
kant. Ook daaraan is een behoefte. Daarmee vul je een
belangrijk deel van de identiteit in. Wij zouden zonder
raadsman heel moeilijk de identiteit gestalte kunnen geven.

Vinden jullie vormingsdagen op een humanistisch
vormingscentrum ook een zinnige zaak?
Det: Het is maar een kleine groep die er aan deelneemt.
Jan: Het alternatief op de kazerne is vaak onderhoud op de
kazerne. Dan is het motief om er heen te gaan in eerste
instantie: even de sleur doorbreken. Pas op het
vormingscentrum komen ze erachter wat het werkelijk is. Je
merkt hier in het tehuis wel de weerslag, doordat er 's avonds

-----
diskussies op gang komen naar aanleiding van die
vormingsdagen. Dan vertellen ze erover en praat je er met
elkaar over door. Het proces dat in het Coornherthuis is
gestart, vind je hier terug. Ik twijfel ook niet aan het nut
ervan.

Wat vinden jullie de belangrijkste taak voor de
humanistischegv?
Det: Ik denk de individuele opvang. Daarom moet de
raadsman beschikbaar zijn, anders blijf je de jongens -
doorverwijzen en ze vinden het vaak toch al moeilijk om hulp
te vragen.
Jan: Toch moet je ook het nut van de gv-uren niet
onderschatten. Jongens rollen vaak onbewust van de ene
situatie in de andere. In de krijgsmacht valt de vaak veilige
omgeving van het gezin weg. Je komt in een
mannenmaatschappij met andere omgangsvormen en
normen. Er komt dan een denkproces op gang bij mensen,
dan is het juist zinnig dat die gv-uren er zijn.

Joost de Vries
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Een halve week in burger op rijkskosten

Eens wat anders

/,;:
I

Elke militair heeft volgens de landmachtorders officieel het
recht om één maal gedurende zijn dienstplichttijdJper jaar
een bezinningsconferentie bij te wonen van een der
geestelijke stromingen. Omstreeks juli '85 werd de sid Jan
Haring van de Bcie 11Gnbat hierop geattendeerd door een
artikel in het maandblad EGO van de humanistisch
geestelijke verzorging. dat hij maandelijks kreeg
toegezonden. Jan Haring en Alexander Krikhaar vertellen
hieronder over hun verblijf in het humanistisch
vormingscentrum voor militairen. het Coomherthuis in Zeist.

"Op dat moment zaten we een maand of tien in dienst en de
tweewekelijkse gv.bijeenkomsten op de kazerne. waar we
feitelijk recht op hebben. waren vaker niet als wel
doorgegaan. Dit vanwege ons drukke jaarprogram en
oefenschema. Juist daarom. leek het ons prima om eens zo'n
meerdaagse conferentie te bezoeken, als het ware om de
schade in te halen. Daarom hebben we toen telefonisch
contact opgenomen met het Coornherthuis, waar men
enthousiast reageerde.

Veel belangstelling
Zij verzochten ons, om in overleg met de CSM een lijstje te
maken van mogelijke data waarop wij zouden kunnen. In
overleg met sm Beerken hadden we al snel een lijstje met een
drietal mogelijkheden. Teruggebeld naar het
vormingscentrum was de afspraak toen snel gemaakt. Het
werd 30oktober tot en met 1november. Er waren meteen al
tien jongens van ons peloton die zich opgaven en er bleek nog
meer belangstelling te zijn. Later vernamen we dat er ook bij
de andere pelotons zeker animo bestond maar dat ze er niet
van wisten. Erg vervelend was dat later mensen afvielen
omdat ze wacht moesten lopen op die data. Toen het eenmaal
zover was konden we met acht man naar Zeist vertrekken.

Tijd voor jezelf
Vanaf het station Zeist, waar we ongeveer 18.00 uur
aankwamen is het plusminus 20minuten lopen naar het
Coornherthuis aan de Oranje Nassaulaan. Daar
aangekomen werden we zeer prettig ontvangen door de
vormingsleiders Jan en Meys. We kregen koffie en daarna
konden we onze spullen naar de slaapkamers brengen. Van
zeven tot acht hebben we bij elkaar gezeten en de

..~.
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dagindeling doorgenomen. afspraken gemaakt betreffende
de vrije tijd en mogelijkheden besproken van eventuele
onderwerpen. Er stonden een zeer groot aantal videobanden
ter beschikking met films, informatieve programma's en
documentaires over alle mogelijke soorten onderwerpen. Na
achten waser tijd voor jezelf, ontspanningsmogelijkheden
als video kijken, biljarten, tafeltennis, platen draaien, enz.
behoorden tot de mogelijkheden. Ook was er een kleine bar,
die we zelf bedienden.

Stappen?
Donderdag na een lekker ontbijt zijn we om half tien met de
eerste gespreksronde begonnen. Vervolgens bekeken we een
toepasselijke documentaire over het onderwerp: 'Werken
moet, werken is goed'. Ieder had hierdoor zijn eigen
indrukken en die werden duidelijk naar voren gebracht in de
aansluitende gedachtenwisseling. 'sMiddags hebben we
nog fijn kunnen voetballen en 's avonds zouden we met z'n
allen gaan stappen in Utrecht, de video trok echter zo, dat het
aantal stappers toen het er op aankwam gehalveerd werd. De
volgende dag, I november. was voor ons alweer de laatste
dag en ook die vloog voorbij.

Voornaam
Toen iedereen zijn zegje gedaan had, hebben we nog over het
nut van zo'n konferentienagesproken. We waren het er
allemaal over eens dat deze voor ons zeer geslaagd was: Je
gaat deze dagen heel anders om met je kollega soldaten, dan
wanneer je allen in het groen loopt. Het was bijvoorbeeld
behoorlijk wennen om iedereen bij de voornaam aan te
spreken! Mede daardoor was de sfeer daar erg ontspannen en
soepel. Je wordt als dienstplichtig militair dagelijks op je
plichten gewezen; wij zijn blij dat we zelf tijdig dit recht
hebben ontdekt en willen iedereen van harte adviseren daar
ook gebruik van te maken. Praat er eens over met je maten,
wij denken dat het je beslist niet zal tegenvallen'"

Jan Haring
Alexander Krikhaar
ie pei Ede ii Gnbat

(Overgenomen uit: De Pionier, blad van de 101Geniegevechtsgroep
PMKWezep, januari 1986)



"Die gv-Iessen betekenden veel voor me"

In gesprek met een gewetensbezwaarde

•.Als ik in dienst was gebleven zou ik er nu bijna uitzijn
geweest. Maar als ik er aan terugdenk hoe het eraan toeging
ben ik echt blij. dat ik er uit ben. Overigens voel ik het als een
straf op mijn geweten, dat ik zoveel maanden langer
vervangende dienst moet verrichten en bovendien nog zoveel
maanden moet wachten alvorens ik daarmee kan beginnen.
Maar spijt. dat ik een beroep op de wet gewetensbezwaren
militaire dienst heb gedaan heb ik - uiteraard- niet."
Aan het woord is ex-dienstplichtig soldaat Han Komdeur. die
na enige maanden diensttijd besloot alsnog een beroep Ie
doen op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Hij wilde
zijn verhaal over het nemen van die stap wel kwijl aan
slafraadsman Frank Spoelstra voor publikatie in deze EGO.
special.

Hoe keekje aan tegen in dienst gaan?
Tot aan mijn keuring op mijn 18e was ik eigenlijk slechts met
mijn opleiding bezig. De militaire dienst was ver weg; was
iets in de heel verre toekomst; was ook iets heel gewoons, iets
dat erbij hoorde, dat iedereen moest doen endat goed voorje
was. Als er in mijn omgeving al over dienst werd gesproken,
was dat in termen van 'een leuke tijd'. Vrienden en
kennissen, die hun dienst er al op hadden zitten, hadden het
uitsluitend over de leuke dingen die ze hadden meegemaakt.
Over hoe je je kon voelen en over doelen en geweldsmiddelen
werd nooit gesproken, dienst was vanzelfsprekend.
Maar door de keuring kreeg ik ermee te maken, moest ik met
de militaire dienst serieus rekening gaan houden. Vanaf dát
moment ben ik er echt flink mee bezig geweest. Mijn denken
over de maatschappij, over verhoudingen tussen mensen en
over het gebruik van geweld is sindsdien echt wel veranderd.

Ik verafschuwde geweld en vond, dat geen mens voor geen
enkele doelstelling het recht had zich aan het leven van
anderen te vergrijpen. Tegelijkertijd wist ik, dat ik, wanneer
ik zelf in nood zou komen best wel eens naar geweld zou
kunnen grijpen. Vanwege mijn twijfel of ik nu wel of niet in
dienst moest gaan, nam ik deel aan een gespreksgroep van
mensen met dezelfde twijfels. Deze twijfels werden nog eens
vergroot door mijn bezwaren, die ik toen ookal had tegen het
tuchtsysteem, het piksysteem van het leger dat toestaat, dat
de mensen onderaan voortdurend getrapt kunnen worden.
Ik stond voor een keuze: het volgen van mijn bezwaren moest
ik afwegen tegen de konsekwenties. Dat waren er minstens
drie: ten eerste de tijd, die zoveel langer zou duren eer je eraf
was; ten tweede de mogelijke negatieve invloed die het
weigeren zou kunnen hebben bij latere sollicitatie en
tenslotte de reaktie van mijn omgeving op het weigeren.
Vooral ook omdat ik niet precies wist welke rol mijn angst in
situaties van doodsgevaar zou spelen, besloot ik mezelf tijd
te gunnen en er voorlopig maar in te gaan.

En hoe ging het toen?
Vooral de eerste maand in dienst vond ik een verschrikking.
Het was net een gevangenis, waar anderen van moment tot
moment tot in kleinigheden bepaalden wat je te doen en te
laten had. Je had er niets tegen in te brengen. Er werd
voortdurend gewerkt met bedreigingen en intimidatie.
Er was geen moment meer waarop je over jezelf kon
beschikken, van opstaan tot slapen gaan werd je bezig
gehouden. Het was een gunst als je een blikje drinken mocht
halen in de cantine.
De jongens van je groep en je peloton aksepteerde je
gemakkelijk; je moest wel, ook al waren er jongens bij die je

zelf nooit zou uitkiezen vanwege een mentaliteit van-zoals
toen al werd aangeduid - veteranen, die net uit Korea waren
teruggekomen.
Het uniform en deexcercitie poetsten alle individuele trekken
van je persoonlijkheid weg, je was echt een nummer
geworden. Heel erg ook vond ik de willekeurige wijze waarop
je kon worden aangesproken. Er werd flink getierd en
woorden als 'Zwakkeling' en 'klootzak' waren echt niet de
ergste die we regelmatig te horen kregen. Ik schrok ervan hoe
snel veel ervan door de groep werd overgenomen en normaal
werd gevonden. Goed, de jongens konden er zelf ook wel wat
van, toch was het beslist anders als een kaderlid dat soort
woorden gebruikte om iemand aan te duiden: het vernederde
je diep en je had geen verweer. Als bijvoorbeeld tijdens het
marsen iemand het tempo niet kon bijhouden werd tegen
diegene die er achter liep gezegd: "Geef hem maar een schop
of een douw, want hij zorgt ervoor dat jullie niet kunnen
opschieten. hij is de schuld van alles."
Reeds direkt in het begin werd ons ook gezegd: "Er staat wel
in het reglement op de krijgstucht dat liederlijke taal e.d. zijn
verboden, maar wij zijn hier onder elkaar en dan zal dat toch
heus wel gebeuren."

Wat deed je met die ervaringen?
Over de frustraties en de stress die dit alles veroorzaakte kon
je eigenlijk met niemand praten. Er waren er slechts een
paar, die net zo als ik over de dienst dachten, maar met de
rest kon je beslist niet over deze dingen praten. De groep zelf
ging angstwekkend snel alles als vanzelfsprekend ervaren.
Dat kon je bijvoorbeeld goed merken aan de reaktie van hen
op jongens van de VVDM,die informatie over de vakbond
kwamen geven. Het was onthutsend hoe men hen, die het tot
hun taak maakten de belangen van de jongens te
beschermen, van de kamers stuurde: "Sodemieter op, want
wij willen jullie niet." Nu kwam dat ook wel door de
waarschuwingen van de kaderleden: "Ze beloven jullie van
alles, maar ze doen geen moer voor jullie; alleen maar loze
woorden."
In die beginperiode stond mijn denken over geweld eigenlijk
helemaal stil. Het lijkt wel vreemd, maar ik deed zelfs m'n
uiterste best, want ik was bang op te zullen vallen. Ik was
bang dat ze, omdat ik mogelijk vervangende dienst wilde
gaan doen, zouden denken dat ik er de kantjes af liep. Want,
wat direkt erg duidelijk naar voren kwam was de minachting
die men had voor iemand, die er anders over denkt. Ik was
daarom vrij goeden werd zelfs plaatsvervanger, ofschoon ik
zei daar nu juist geen zin in te hebben.

Speelde de gv voorjou een rol in die tijd?
De eerste keren dat ik naar de gv ging was dat vanuit een
houding van: lekker koffie drinken, achterover zitten en laat
die kerel maar lullen. Pas toen ik bij de raadsman naar die
film 'ESA' over de Griekse politie had gekeken ontstond er
een gesprek, dat over dingen ging waar ik zelf mee zat en
waar veel van de andere jongens ook mee bleken te
worstelen.
Ikzag, dat wat ze met die Griekse jongens deden bij mij ook
een beetje gelukt was. Wat van die film zo'n diepe indruk op
me maakte was de scène, waar die ESA-leerling de eerste
klap uitdeelde, toen hoorde hij er écht bij. Ik vergeleek dit
onwillekeurig met het moment, waarop ik voor het eerst het
wapen kreeg aangereikt. Ik begon weer te beseffen waarmee
ik bezig was en ik werd bang. dat wanneer ik zo door zou
gaan ik uiteindelijk helemaal mee zou gaan doen. Vooral
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ook, omdat ik het effekt van de opleiding op die zogenaamde
veteranen~jongetjes zo duidelijk kon zien. Dat wilde ik beslist
niet.
Die gv-lessen betekenden ongelooflijk veel voor me, want ik
was geloof ik een beetje depressief aan 't worden. Je was
immers de hele tijd dáár en je kon over die dingen met
niemand praten. Eindelijk was daar een mogelijkheid met
iemand te praten, die dat volledig begreep en 't fijne was, dat
je je er in volle vrijheid en veiligheid kon uiten, echt een
stukje kazerne waar je niet werd afgeluisterd.

Toen wildeje op een gegeven moment een beroep doen op de
wet. Hoe ging dat precies in z'n werk?
Op een dinsdag deelde ik mijn pc mee, dat er wellicht een
moment zou komen dat ik een beroep op de wet zou gaan
doen. Hij antwoordde daarop: "Dat had ik van jou helemaal
niet verwacht." Daags erna, tijdens het middagappèl. deed
hij voor het peloton een mededeling. Terwijl hij mij
voortdurend strak in de ogen bleef kijken, zei hij: ..Jullie
moeten in verband met de wacht van morgen na het appèl
wapens halen." Ik voelde me bedreigd. Of er nog iemand wat
te vragen had? ..Nee", zei ik, "maar ik heb nog wel iets te
zeggen: bij deze doe ik een beroep op de wet
gewetensbezwaren militaire dienst. "Onmiddellijk werd ik
van het peloton afgezonderd uit angst, dat nog meer jongens
ineens een beroep op de wet zouden gaan doen. De CSM
begon flink op me te foeteren en vond, dat ik geen principes

had, want iemand anders zou nu mijn plaats moeten
innemen.

Door de raadsman was ik goed op de hoogte gebracht welke
procedure gevolgd zou moeten worden, maar wat er van af
dát moment ging gebeuren was wel wat anders dan ik van
hem had gehoord. Bij de kapitein gebracht verbaasde deze
zich erover, dat ik een beroep deed op de wet, "want het
schieten gaat toch goed ende rest ook", zei hij. Toen vroeg hij
wat ik de volgende dag met de wacht zou doen. Ik zei hem niet
mee te kunnen gaan. De kapitein: "Dat kan niet, óf je gaat
door met het beroep en dan ga je de bak in omdat je een
wapen gaat weigeren, óf je schrijft een rekest en dan kun je
na ongeveer vijf dagen naar huis."
Omdat ik geen zin had de bak in tegaan, zei ik hem voorlopig
mee te zullen doen. Maar tegelijkertijd wees ik hem op de
legerorder. die hem gebood zo mogelijk een daad van
dienstweigeren te voorkomen. De kapitein zei, dat daar niets
van klopte, dat dat nergens zou staan. Toen stuurde hij mij
naar mijn kamer.

Op mijn kamer trof ik niemand aan en omdat ik mijn visie
wilde verifiëren ging ik bellen, eerst naar een vredesburo,
daarna rechtstreeks naar het buro GMD in Kerkrade. Dit
laatste bevestigde mijn visie, maar adviseerde me, om
misverstanden te voorkomen, toch maar voorlopig mee te
doen.
Ondertussen was er een sergeant bij de telefooncel komen
staan, die me toestond de gesprekken af te maken. Hij ging
toen weg. Daarna ging ik mijn peloton opzoeken. Halverwege
werd ik door dezelfde sergeant staande gehouden en tot mijn
stomme verbazing zegde hij me namens de kapitein
voorlopig arrest aan, omdat ik een daad van dienstweigeren
zou hebben gesteld. Nauwelijks van mijn verbazing bekomen
zat ik even later al bij de marechaussee.

Daags erna, op donderdag, kreeg ik bezoek van de kapitein,
die vroeg of ik er mee doorging. Ik antwoordde:
"vanzelfsprekend", toen ging hij weer weg. Even later kwam
de raadsman en het verbaasde me nauwelijks, dat die, toen
ik mijn relaas had gedaan, zei ervan overtuigd te zijn, dat ik ••.
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Geestelijke verzorging in de krijgsmacht

Toen mij werd gevraagd of ik iets zou willen zeggen over de
betekenis/onmisbaarheid van de geestelijke verzorging in
samenhang met de gezinsproblematiek. heb ik me wel even
afgevraagd wat ik daar nu op moest zeggen. Ik moet eerlijk
bekennen dat ik er in eerste instantie geen flauw idee over
. had. En dat heeft mijns inziens een aantal oorzaken.

Ten eerste gaat het hier om een sterk persoonsgebonden door
mij opgedane ervaring en die zal voor iemand anders in dit
verband geen enkele betekenis hebben. Een groot deel van
de collega's komt niet of nauwelijks met een gv-er in
aanraking.

Negatief beeld
Ten tweede is het beeld van de gv-er in de militaire wereld
niet altijd even positief. U kent dat wel. de gv-erdie er tijdens
de werkuren z'n (deklaratie)ronde komt doen, met z'n
vrijblijvende babbel het werk onderbreekt, nauwelijks of
helemaal niet zakenkundig isen hoewel in militaire outfit
gekleed is, geen enkele militaire achtergrond heeft welke
aan zou kunnen sluiten bij de beroepsmilitair. Wel de lusten
maar niet de lasten.
Vaak zien wij in de gv-er een bevestiging van reeds
achterhaalde maatschappelijke standen. Daardoor zou men
zich eens kunnen afvragen waarom de gv-er met een
militaire 'officiers'rang bekleed is. In de militaire
maatschappij wordt eerst de rang van de personen bekeken.
en daarna wat er aan verbonden is. U ziet het, de rang schept
de eerste afstand. Daardoor worden de 'goeden' vaak op één
hoop geveegd met de 'slechten'. Immers de gv-ers die de
militair en zijn gezin persoonlijk kennen, zijn er nog.

Positieve ervaringen
Want ondanks het vrij negatieve patroon dat ik hierboven
schetste, heb ik persoonlijk zeer goede ervaringen met de
geestelijke verzorging, in dit geval (vanwege de niet-

.~ onterecht 24 uur in arrest had gezeten, omdat er naar zijn
mening absoluut geen sprake was van het weigeren van een
dienstbevel. Wanneer ik hieraan terugdenk verbaast het me
iedere keer weer met welk een gemak door dezelfde
commandant soldaten, om in vergelijking hiermee hoogst
onbelangrijke futiliteiten, werden gestraft met soms fikse
boetes.

Maar hoe liep dat nou af?
's Middags werd ik uit voorlopig arrest ontslagen en nadat ik
mijn spullen had ingeleverd bracht men mij naar het station
van Groningen, waar vandaan ik verder naar huis kon
reizen. De rest van de procedure liep van een leien dakje.
Doordat ik voordien al een aantal gesprekken met de
raadsman had gevoerd, die me de gelegenheid hadden
gegeven duidelijkheid te verkrijgen over hoe ik nu zelf
precies dacht over wapens en geweld was ik in staat een - al
zeg ik het zelf-uitstekende toelichting te schrijven.
Dank zij die toelichting verliep het gesprek voor de
commissie - een paar maanden later - uiterst soepel en vlot.
Na zeven minuten stond ik al weer buiten, terwijl de
gesprekken met de twee jongens voor mij samen tot een uur
waren uitgelopen als gevolg van een te summiere toelichting
en een slechte voorbereiding.

kerkelijke achtergrond) met de humanistisch geestelijke
verzorging. Hierbij mag niet onvermeld blijven dat wij te
maken kregen met de eerste raadsvrouw in de krijgsmacht.
En dat mag u van mij aannemen: emancipatie heeft voor mij
betekenis gekregen.
Door mijn werkzaamheden kreeg ik met haar te maken en
daardoor leerde zij ook mijn echtgenote en kinderen kennen.
Toen mijn echtgenote een geestelijke instorting kreeg en
opgenomen moest worden, was zij degene die met haar kon
praten, haar opzocht in het ziekenhuis en mij beter dan wie
ook duidelijk kon maken wat de oorzaken hiervan waren.
Het is, geef ik toe, in deze niet mogelijk objectief te blijven,
want daar waar zo'n goede vriendschap tussen gv-er en het
gezin ontstaat, wordt de geestelijk verzorger bijna een deel
van het gezinsleven.

Vrouwelijke gv-ers gewenst
Het is voor mij en mijn echtgenote een geluk geweest dat er
sprake was van een raadsvrouw, want de ervaring met
andere (hulpHnstellingen zijn vaak niet zo positief geweest,
omdat er mijns inziens te vaak een mannenwereld losgelaten
- werd met 'verstandelijke' adviezen/begeleiding.
Daarom zou ik een pleidooi willen houden voor meer inzet
van vrouwelijke gv-ers, vooral daar waar het
gezinsproblemen betreft. Overigens, een goede vrouwelijke
gv-er staat ook in de krijgsmacht wel haar mannetje. Immers,
het oplossen van gezinsproblemen ligt vaak bij de
echtgenotes (Pa is op oefening). Vaak hebben zij dan meer
steun aan een ter zake deskundige vrouw dan aan een man,
wel of niet in uniform, die hulp komt bieden. Een vrouw kan
zich mijns inziens sneller losmaken van de
mannendenkwereld, die de krijgsmacht is.
En ook voor onze echtgenotes geldt, dat de tijd waarin de gv-
er (van welke gezindte dan ook) wel een ongeschreven wet
was, voorbij is.

Ben van Rozendaal

En als je nu terugkijkt op die tijd, wat denk je dan?
Ja, dan kom je thuis en vertel je je familie van het besluit dat
je genomen hebt. Alhoewel ik wist welke reakties ik te
verwachten had, was het desondanks een afknapper. Zelfs
nu nog krijg ik zo nu en dan tussen de bedrijven door te horen
hoe afwijzend men over deze stap denkt. Het ergert en
verbaast me dat mensen, zelfs je eigen mensen, z6 moeilijk
een gewetensbeslissing van een ander kunnen aanvaarden
als die afwijkt van wat zijzelf voor goed houden. Terwijl het
toch zo belangrijk voor je is de steun en het respekt van je
omgeving voor je gewetensbeslissingen te verkrijgen.
Ik zou a.s. gewetensbezwaarden adviseren het niet in hun
eentje te gaan doen, maar zich te laten begeleiden op een
wijze zoals een raadsman dat met mij heeft gedaan:
gesprekken voeren om alles op een rijtje te kunnen zetten, om
er achter te komen hoe je zelf precies over de dingen denkt en
te leren je opvattingen zó te verwoorden, dat er gemakkelijk
een goed gesprek over gevoerd kan worden.
Als ik - terugdenkend aan de maanden in dienst - geen
gebruik had kunnen maken van de gv-uren en de
persoonlijke gesprekken, weL ik denk dat het dan misschien
wel op een S 5 zou zijn uitgelopen.

Frank Spoelstra
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Instituut enlol mensen

Mijn eerste ervaring met humanisten is een zuiver
theoretische. Uit de geschiedenisboeken geleerd: Dat zijn
mensen. die niet in een God kunnen of niet meer wîllen
geloven. soms erg anti-godsdienstig en anti-kerkelijk. Mijn
eerste ervaring met humanisten in de praktijk dateert vanaf
1974. toen ik als aalmoezenier ging werken in het leger. Op
hoog niveau. in Den Haag bij de hoofden van dienst van de
rooms-katholiek. protestants en humanistisch geestelijke
verzorging. zijn er formele kontakt en. Daar hoorde je wel
eens het een en ander van doorklinken naar beneden. maar
aan de basis kon je daar niet zo veel mee doen.

Vanuit de militaire organisatie heb ik in die eerste jaren de
indruk overgehouden. dat de raadsman, het humanisme, de
VVDMen het humanistisch militair tehuis uitermate kritisch,
zo niet anti-militair, overkwamen. In heb begrepen dat deze
manier van werken de naam heeft gekregen van werken
vanuit een konfliktmodel. Dit model heb ik van huis uit niet
geleerd en ik geloof er ook niet zo erg in. Ik denk en leef meer
vanuit en in een harmoniemodel. op korte termijn misschien
minder resultaat. maar op de lange duur en in zijn totaliteit
betere en fijnere verhoudingen tussen mensen in alle
mogelijke rangen en standen.

Van kontakten ....
De eerste raadsman, met wie ik heel weinig kontakt had,
verdween met de noorderzon en de nieuwe kondigde zich aan
met een duidelijke tamtam. Als geestelijk verzorgers van
rooms-katholieke en protestantse huize hadden we
regelmatig, op vrijdagmiddag, kontakt met elkaar.
De nieuwe raadsman informeerde of hij welkom was op deze
tot dan toe confessionele bijeenkomsten. Hij bracht
geschenken mee: de brochure 'Wat is humanisme?' eneen
aantal EGO-specials. Zeer attent!
Deze vrijdagmiddagbesprekingen zijn heel waardevol
gebleken voor de latere samenwerking.

Maar op het eerste ogenblik moet je toch even een drempel
over, en wel een iets grótere dan wanneer r.k. en prot.
geestelijk verzorgers elkaar ontmoeten, want bij die
ontmoetingen wordt er a.priori al van uitgegaan dat je iets
gemeenschappelijks hebt. zoals bijvoorbeeld geloven in een
God, een kerkelijk leven en sacramenten.
Sinds de komst van de raadsman zijn typisch kerkelijke,
interkerkelijke en theologische problemen niet meer op de
agenda geplaatst.
De gezamenlijke bijeenkomsten noemden wij voor het
gemak: de teamvergadering van de geestelijk verzorgers op
de kazerne. Er kwam een vaste agenda met verslaglegging
en besluitenlijst. Steeds meer groeide het vertrouwen in en
naar elkaar. Wat je gezamenlijk kunt doen, doe je niet meer
alleen. Je maakt gebruik van elkaars deskundigheid, je
merkt dat je elkaar nodig hebt.

.... naar samenwerking
Deze verregaande vorm van samenwerking heeft tot
resultaat gehad, dat we samen (rooms-katholiek, protestants
en humanistisch geestelijke verzorgers) een paar dagen in
het humanistisch vormingscentrum het Coornherthuis in
Zeist zijn geweest om bepaalde gemeenschappelijke
problemen van ons werkterrein te bestuderen en verder uit te
werken. Uit deze studiedagen kwam weer voort dat ik kennis
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heb gemaakt met andere humanistisch geestelijke
verzorgers, omdat ik met plaatselijke groepen nu ook naar
het Coornherthuis ging. Vóór die tijd kende ik het
humanistisch vormingscentrum alleen van horen zeggen.

Christenen wekken nogal eens de indruk dat ze het accent
erg sterk leggen op de formule, de belijdenis, het statuut en
het instituut. Hierdoor kan de suggestie ontstaan dat de zaak
van het christendom gered is, wanneer deze 'uiterlijke'
verschijningsvormen maar aanwezig zijn.
Wat ik vande raadsman, het humanisme, het humanistisch
militair tehuis en het vormingscentrum heb geleerd, is wat
meer naar de 'binnenkant' te kijken: de aandacht voor de
persóón, de 'm' van menselijkheid. Door deze kontakten heb
ik wat meer afstand genomen van het instituut, waar de
persoon nogal snel bekneld kan raken. Van de humanist. ook
met zijn vallen en maar weer opstaan ten einde toe, heb ik
geleerd en wil ik proberen te blijven leren en dóór te geven,
wat humaan.zijn betekent.
Vroeg of laat zal men dan wel navraag doen, waarom ik zó
leef en handel en is dan het juiste moment aangebroken om
hem/haar te vertellen van Christus in wie mijn mens-zijn
wordt gedragen en voorgeleefd.

Raadsman, humanistisch militair tehuis en humanistisch
vormingscentrum: ad multos annos.

Ben Heutinck
aalmoezenier
in 'tHarde



SIraks heb je alleen nog maar lijd...

UKW-konferenlies voor luchlmachlmililairen

Als beroeps mensen bij de luchtmacht 5S jaar zijn geworden
gaan ze met. zoals dat heet. 'funktioneelleeftijdsontslag' •
afgekort FLOofbekender nog met UKW(afkorting van
uitkeringswet). Voor hen zit de aktieve dienst er dan op en
begint een nieuwe periode hl hun leven. waaraan ze zelf een
eigen zin moeten zien te geven.
Aan de ene kant betekent dit ruimte en mogelijkheden voor
allerlei zaken. waaraan men voordien niet is toegekomen.
Anderzijds houdt de periode op. waar een groot deel van je
leven bepaald werd door wat de organisatie van je eiste. Je
moet het nu plotseling al of niet samen met je partner.
helemaal zelf doen.

Dat laatste bleek niet altijd een eenvoudige zaak te zijn.
Velen werden verrast door situaties, waarop men zich niet of
nauwelijks had ingesteld. Reden, waarom een aantal
bedrijven in de burgermaatschappij met behulp van
vormingscentra en volkshogescholen meerdaagse
bijeenkomsten ging organiseren om werknemers, die met
pensioen gingen in de gelegenheid te stellen bij deze nieuwe
levensfase stil te staan, samen met anderen die zich in
dezelfde situatie bevonden. Deze kursussen 'Pensioen in
zicht' bleken in een behoefte te voorzien en werden door de
deelnemers gewaardeerd. \
Ook de luchtmacht onderkende het belang van een goede
voorbereiding op de UKW-periode. Zij ging enerzijds
voorlichtingsdagen organiseren op de onderdelen rond de
materiële zaken en anderzijds haar personeel. al of niet met
partner, inde gelegenheid stellen om driedaagse
bijeenkomsten bij te wonen. Dit gebeurt in één van de
vormingscentra voor militairen, i.c. 'Beukbergen' in Huis ter
Heide en het 'Coornherthuis' in Zeist.

Begeleiding door gv-ers
Omdat de geestelijke verzorging ervaring had in het
begeleiden van dit soort konferenties, werd haar door de
luchtmacht gevraagd een team te formeren van
aalmoezeniers, raadslieden en dominees, die als begeleider
wilden funktioneren. Omdat nadenken over vragen als 'Waar
sta ik in m'n leven' en 'Hoe geef ik daar een zin aan?' eengv-er
niet vreemd is, werd hier met graagte ja op gezegd. Toch is
het niet tijdens de konferentie op de eerste plaats zijn taak om
op deze vragen wijze antwoorden te geven, maar zal hij de
mensen in staat stellen om met elkaar ervaringen uit te
wisselen. Dat gaat in een plezierige, niet-bedreigende sfeer,
waarbij de mensen zelf bepalen. wat ze willen inbrengen en
wat niet en wat ze eventueel aan waardevols uit de inbreng
van anderen willen oppikken. Over hoe dat gaat blijken
vooral bij mensen, die er niet zijn geweest nogal eens
misverstanden en vooroordelen te bestaan. Dat bleek ook uit
een praatje, dat ik maakte met een echtpaar, dat in de herfst
van 1984een UKW-konferentie meemaakte in het
Coornherthuis, die ik zelf met dominee 't Lam had
begeleid. De heer en mevrouw Van Menxel wonen in Uden.
De heer Van Menxel is nog tot mei '85 werkzaam op de
vliegbasis Volkei en gaat dan met FLO.

Deelnemers blikken terug
Met wat voor verwachting ging ti deelnemen aan een UKW-
konferentie?
Dhr. v.M.: "Aanvankelijk zaten we toch met een stuk
weerstand. Je kan je er niets bij voorstellen. Daar komt nog

bij, dat sommigen op het onderdeel zich nogal negatief
uitlaten. Later blijkt, dat dat vrijwel altijd reakties zijn van
mensen, die er niet zijn geweest. Toch begint het verwijzen
naar mensen, die er wel zijn geweest op het onderdeel op
gang te komen. Opvalt, dat zij met zeer enthousiaste reakties
komen. Daar hoor ik nu zelf ook bij. Toch gaat voor je er heen
gaat je eerste belangstelling uit naar de financiële kant."
Mevr. V.M.: "Sommige mannen informeren hun vrouw niet
eens over de mogelijkheid om aan zo'n konferentie deel te
nemen, terwijl ik zeker weet, dat er juist bij de vrouwen
belangstelling voor bestaat. Ik zou het niet graag gemist
hebben. al denk je wel van tevoren: als het niet bevalt, houdt
niemand je tegen om 's avonds naar huis te gaan. Eén van de
deelnemers was dat ook van plan. Ze is wel gebleven. "

Wat is het eerste, dat bij ti boven komt, als u terugdenkt aan
die drie dagen?
Dhr. vM.: "Het opvallende is, dat alle rangen wegvallen. Je
denkt er daar niet eens aan. Je krijgt respekt voor wat mensen
soms hebben meegemaakt. Op het werk realiseer je je dat
vaak niet, omdat je elkaar vaak ziet als meerdere-mindere.
Bovendien zie je vaak steeds dezelfde dingen van elkaar.
Hier zie je elkaar als mens. Dan krijg je respekt voor wat die
ander is als persoon en voor de moed. die iemand heeft om
zich kwetsbaar op te stellen. Je gaat er heen met het idee: Wat
heb ik eigenlijk met die ander te maken. Gaandeweg het
gesprek betrap je jezelf, dat je met die ander meeleeft.
Ik vond het fijn. dat iemand kon zijn, wie hij was. Je raakte
geïnteresseerd in elkaar. Het was bij deze groep ook
opvallend, hoe snel dat ging. Je durft jezelf dan ook meer
bloot te geven. Het is eigenlijk verbazend. dat je als
vreemden met elkaar begint en dan in drie dagen zo
vertrouwd met elkaar wordt. Misschien zit het wel in het feit,
dat je allemaal in hetzelfde schuitje zit."

Jehoort vaak van mensen, dat je op dat soort konferenties van
allerlei problemen krijgt aangepraat.
Mevr. V.M.: "We hebben erg veel gelachen. Ook buiten de
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konferentietijd. Hetwerd vaak laat. omdat je het zelf wilde.
Hetopvallende was juist de vrijheid. die je had. Wel vond ik
het fijn. dat je als vrouw als persoon werd aangesproken, niet
alleen als verlengstuk van je man. Dat begon eigenlijk
meteen al op de maandagmiddag. Ikwas verbaasd. wat die
vrouwen allemaal loslieten. Gewoon, omdat er een sfeer van
vertrouwen was. niet omdat je ertoe werd gedwongen."
Dhr.V.M.:"Jijliet ook veel meer los dan ikvan je gewend ben.
Ik had zelf ook hel gevoel. dal ik makkelijk kon zeggen, wat ik
dacht. Je kan altijd zelf bepalen, wat en hoeveel je kwijt wilt.

Als u er nu, na een halfjaar, op terugkijkl. .. ?
Mevr. V.M.:"Ikvond het leerzaam en geruststellend. Je hebt
het gevoel, dat je nu een beetje weet, waaI je aan begint. Ik
dacht dat ookvoor die tijd al te weten. Tochkrijg je meer zicht
op je eigen situatie door die te vergelijken met anderen. Je
gaat je eigen mogelijkheden zien, maar ook je stereotypen. Je
denkt meer buiten je eigen kringetje, omdat je ziet, dat
anderen andere oplossingen zoeken en andere keuzes maken
en daar leer je van. Als iemand in de groep zegt: "Alsmijn
man straks thuis is, dan ben ik er voor hem en leg ikmijn
eigen dingen wel wat opzij", dan denk ik:"dat wil ik niet". Je
wordt je daar dan op dat moment bewust van. Anders komje
er pas achter, als je het tegenkomt en is het maar de vraag, of
je er dan iets mee kan.
Mannen krijgen tijdens zo'n konferentie in de gaten, hoe een
vrouw in haar situatie zit. Zehoren dat van andere vrouwen.
Dat heeft meer effekt dan wanneer je er zelf met elkaar over
praat. Ikheb duidelijk gemerkt. dat hij daar ook thuis meer
aandacht voor heeft gekregen."
Dhr. v.M.: "Ikkon me vóór die tijd niet voorstellen. dat je van
huishouden moe kon worden en snapte dan niet als ze ergens
geen zin in had. Wat dat betreft weet iknu beter. Benookniet
te beroerd om zelf een handje uit te steken. Misschien moet je
leren om een beetje zuinig op elkaar te zijn, als je straks de
hele dag met elkaar op gaat trekken."

Hans Floris
(april'85)
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Denk door
en neem een
abonnemen t op
EGO

EGO is het maandblad van de dienst humanistische geestelijke verzor-
ging bij de krijgsmacht. In het blad verschijnen regelmatig artikelen over
het leven en werken van mensen in de krijgsmacht, vraagstukken van
oorlog en vrede, humanisme, politiek, sport, sexualiteit, natuurbehoud en
milieubescherming, alsook over film, beeldende kunst, literatuur en pop-
muziek. Daarnaast zijn er een aantal vaste rubrieken, zoals Lezers schrij-
ven, Geknipt voor u, Boekbesprekingen, Gedichten, Vaste Prik, Popplaten
en de EGO-puzzle.
Er wordt geschreven in een kritische geest, met de bedoeling de lezers te
stimuleren om vooral een eigen keuze te maken ten aanzien van allerlei
persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken. Eigen bijdragen en reak-
ties van lezers zijn dan ook steeds van harte welkom.
Iedere EGO.lezer(es) ontvangt ook automatisch in december een jaar-
boekje, dat elk jaar verschilt van inhoud en vormgeving.

Militairen ontvangen EGO op aanvraag gratis. Wie zich wil abonneren
vult onderstaande bon in en knipt die uit. Vervolgens in een envelop doen.
postzegel plakken en adresseren aan:

Bureau Hoofdraadsman Oranje Nassaulaan 71 3708Ge Zeist

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~

Ik wil graag een abonnement op EGO

Naam: _

Adres: _

Postcode: _

Woonplaats: _

Als welkomst geschenk krijg ik enkele jaarboekjes toegestuurd. Met het beta-
len van f 15 wacht ik op uw acceptgirokaart.

Datum: Handtekening: _
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