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Wat, waarom en 
waartoe geestelijke 
verzorging in de 
krijgsmacht?

Over het Case Studies 
Project Geestelijke 
Verzorging

In 2016 is een groot onderzoeks-

project van start gegaan waarin 

wetenschappers van diverse 

universitaire instellingen en gees-

telijk verzorgers samenwerken 

en onderzoek doen naar de vraag 

‘Wat doen geestelijk verzorgers, 

waarom en waartoe?’. Het project 

is een initiatief van Martin Walton, 

bijzonder hoogleraar Geestelijke 
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Verzorging aan de Protestantse 

Theologische Universiteit (PThU) 

in Groningen en Sjaak Körver, 

universitair docent aan de Tilburg 

School of Theology. Vanuit de dienst 

Protestantse Geestelijke Verzorging 

werken Stefan Dijkhuizen, Helga 

Knegt, Wouter Johan van Sintmaar-

tensdijk en Jan Derk de Bruin mee. 

De wetenschappelijke begeleiding 

van de onderzoeksgemeenschap 

Defensie ligt bij Carmen Schuhmann 

(Universiteit van Humanistiek) en 

Theo Pleizier (PThU).

‘Best practices’
Nu is geestelijke verzorging een oud 
beroep. Zeker binnen de krijgsmacht. 
Toch staat systematisch wetenschappe-
lijk onderzoek naar het feitelijke hoe en 
waarom van geestelijke verzorging nog in 
de kinderschoenen. Onderzoek helpt om 
beter te begrijpen wat levensbeschouwe-
lijke en existentiële zorg is. Het draagt bij 
aan inzicht wat ‘goede’ geestelijke verzor-
ging is, ook wel ‘best practices’ genoemd. 
Tenslotte helpt praktijkonderzoek om 
het beroep dat al een lange traditie heeft, 
empirisch te onderbouwen. Hiermee zijn 
zowel professionaliteit als legimitatie van 
geestelijke verzorging gediend. Wat drijft 
de krijgsmachtpredikant? Uiteindelijk zal 

het onderzoek meer inzicht geven in de 
rol die levensbeschouwing speelt in het 
werk van de geestelijk verzorger. De eigen 
biografie, spiritualiteit en levensovertui-
ging van geestelijk verzorgers - en dus van 
krijgsmachtpredikanten - speelt immers 
een rol in de zorg die zij geven. 

Onderzoeksgemeenschap
Het onderzoek wordt verricht in kleinere 
verbanden van tien geestelijk verzorgers 
en een wetenschappelijk onderzoeker. 
Geestelijk verzorgers zijn gewend om 
hun werk met collega’s te bespreken in 
bijvoorbeeld intervisie-groepen. Hierin 
staat het verbeteren van de eigen be-
roepspraktijk voorop. In het onderzoeks-
project staat echter niet de persoonlijke 
beroepsvorming van de geestelijk verzor-
ger centraal. Het werk wordt bestudeerd 
vanuit drie invalshoeken: beschrijving 
(wat doen geestelijk verzorgers feitelijk), 
verklaring (waarom handelen geestelijk 
verzorgers zoals ze handelen) en effect 
(wat kan gezegd worden over de doelen 
die geestelijk verzorgers nastreven en 
vanuit hun eigen perceptie bereiken). In 
de groepen worden situaties van geeste-
lijke verzorging besproken in drie fasen. 
Allereerst selecteert één van de geestelijk 
verzorgers een kenmerkende casus uit de 
eigen werkzaamheden. Kenmerkend kan 
betekenen: de casus is een goed voor-
beeld van de manier van werken of is juist 
kritisch, een test voor het eigen werk. 
Vervolgens wordt de casus uitgeschreven 
en voorgelegd aan de onderzoeksge-
meenschap die de casus vanuit een aantal 
invalshoeken bevraagt. Er ontstaat een 
levendig gesprek: hoe ziet het optreden 
van deze geestelijk verzorger er uit, hoe 
gaat hij of zij in op de vraag waarmee 
een militair hem of haar benadert, welke 
rol spelen levensvragen, komt geloof ter 
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sprake en hoe doet de geestelijk verzorger 
dat?  Op deze manier wordt scherp wat zich 
in de beroepspraktijk afspeelt. 
In de laatste fase wordt de casus door de 
onderzoeksgemeenschap vastgesteld als 
een voorbeeld van geestelijk verzorger, 
een ‘best practice’ of een kritisch incident. 
De casussen zullen in een vervolgfase 
worden gepubliceerd of worden gebruikt 
als data voor een vergelijkend onderzoek. 
De samenstelling van onze onderzoeksge-
meenschap is uniek. De drie grote denomi-
naties, humanistisch raadslieden, rooms-
katholieke aalmoezeniers en protestantse 
predikanten doen mee. Op deze manier 
is het mogelijk om na te gaan welke rol 
levensbeschouwing en religie spelen in de 
geestelijke verzorging.

Aspecten van geestelijke 
verzorging
Inmiddels hebben we in het eerste jaar 
zo’n 5 casussen besproken. Het is te vroeg 

om grote conclusies te trekken, maar een 
paar aspecten vallen op. 
1 De dynamiek van presentie en begeleiding. 

Geestelijke begeleiding, soms in één ge-
sprek, soms in een serie van gesprekken, 
is ingebed in de voortdurende aanwezig-
heid van de geestelijk verzorger tijdens 
een missie, op een veld, aan boord of in 
een kazerne. Presentie creëert relaties. 
Militairen weten een geestelijk verzor-
ger soms jaren later te vinden, omdat 
ze die geestelijk verzorger ooit hebben 
meegemaakt op een basis of tijdens 
een uitzending. Ook als er geen direct 
persoonlijk contact is geweest, zijn er 
gemeenschappelijke ervaringen, een ge-
deelde geschiedenis binnen een bataljon 
of is er op een andere wijze vertrouwen 
ontstaan waar militairen lange tijd later 
op terugvallen. 

2 In de begeleiding van militairen maken 
geestelijk verzorgers gebruik van een 
bijzondere combinatie van confrontatie en 

Werkbezoek aan de marine – in een onderzeeër met collega’s Stefan Dijkhuizen en Desirée Scholtens.
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empathie. Zij schuwen in hun omgang 
met militairen directieve interventies 
en scherpe analyses niet. Toch weten ze 
dat zo te doen dat het contact in stand 
blijft en dat de militair zich tijdens de 
begeleiding erkend weet. Confrontatie 
in geestelijke begeleiding kan goed 
samengaan met een empathische hou-
ding, zo blijkt uit de casussen. 

3 De casuïstiek - dat kan ook haast niet 
anders - gaat vaak over existentiële bege-
leiding tijdens het werk. De militairen zijn 
medewerkers van Defensie en lopen in 
de werksituatie tegen allerlei grenzen 
aan. Die grenzen hebben te maken 
met de organisatie van Defensie, maar 
ook met de effecten die het militaire 
beroep heeft op persoonlijke omstan-
digheden en relaties.

4 Tussen andere professionals, zoals uit 
de militaire geestelijke gezondheids-
zorg (MGGZ) en de deelnemers aan 
sociaal-medische teams (SMT’s), zijn 
geestelijk verzorgers ook bezig met 
wat ‘normaliseren van levensbeschouwing’ 
genoemd kan worden. Ziektebeelden 
staan voor geestelijk verzorgers niet 
voorop. Ervaringen en overtuigingen 
van militairen zijn vaak onderdeel van 
hun biografie, hun geloof, levensbe-
schouwing en spiritualiteit. Geestelijk 
verzorgers zijn bij uitstek in staat om 
geloofsuitingen en gedrag dat samen-
hangt met het christelijk geloof, als 
zodanig te duiden en waar nodig uit te 
leggen binnen de Defensieorganisatie.

Beperking 
Het onderzoek in het case studies project 
beperkt zich tot de begeleidende rol van 
geestelijk verzorgers. Dat betekent dat in 
het project ook veel van het werk binnen 
Defensie buiten beeld blijft. Ik noem drie 
voorbeelden: 

1 De advisering van commandanten, met 
name tijdens missies; 

2 De bijdrage van geestelijk verzorgers 
aan de ethische en existentiële vorming 
van militairen; 

3 De ceremoniële of rituele rol van gees-
telijk verzorgers, tijdens liturgische 
vieringen en bezinningsmomenten, of 
bij ceremoniële gelegenheden, zoals 
bij 4 mei herdenkingen of bij officiële 
bijeenkomsten van legeronderdelen. 

Voor de ontwikkeling van het beroep, de 
legitimatie ervan en een beter verstaan 
van het predikantschap bij Defensie, 
blijven ook deze kanten van het werk de 
aandacht van onderzoek waard. 

Theo Pleizier


