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Hoofdstuk 1

Inleiding en probleemstelling

De Nederlandse krijgsmacht is expeditionair. De verwachting ten aanzien 
van de mannen en vrouwen in onze krijgsmacht is dat zij overal ter we-
reld kunnen en willen werken aan internationale vrede en veiligheid. De 
media berichten regelmatig over hen en de omstandigheden waaronder 
zij die vrede en veiligheid voor ons trachten te creëren en te waarbor-
gen, alsmede over de risico’s en gevaren waaraan zij blootgesteld staan. 
Want door de inzet bij allerlei vredesoperaties zijn geweld en dood geen 
abstracties meer. Het zijn realiteiten waartoe de individuele militair zich 
dient te verhouden. Die realiteiten kunnen vragen oproepen naar het 
hoe en waarom van geweld, van leven, van dood. Militairen kunnen hier-
bij geconfronteerd worden met lastige, en soms levensbedreigende, mo-
rele dilemma’s in de uitoefening van hun beroep, van hun roeping. Hoe 
daarmee om te gaan? Hoe zich daarop voor te bereiden? 

Geestelijk verzorgers gaan mee op die militaire vredesmissies. Hun missie 
is om militairen geestelijk bij te staan. Want de taken die militairen uitoe-
fenen raken niet zelden aan de grondslag van de persoonlijke levensover-
tuiging van de militair en roepen vragen op naar wat leven eigenlijk is, 
wat belangrijk is in het leven en hoe wordt geleefd tegen de achtergrond 
van de eindigheid van dat leven. Of, en wanneer, en op grond waarvan 
het recht bestaat om het leven van een ander te nemen en de waarden 
die hierbij in het geding zijn. De eigen levensovertuiging zal het eigen 
handelen altijd mede bepalen. De keuzes die mensen maken zijn een on-
vervreemdbaar eigen morele verantwoordelijkheid van elke persoon. En 
ten opzichte van het eigen geweten is er maar één die verantwoording 
aflegt: die mens zelf. Hoe kunnen geestelijk verzorgers militairen steunen 
bij het dragen van die verantwoordelijkheid? Hoe daarop voor te berei-
den? In de onderhavige studie wordt hierop een antwoord gezocht.

In dit eerste hoofdstuk wordt daartoe in de eerste paragraaf vanuit een 
probleemanalyse gesteld dat het vooralsnog ontbreekt aan een pasto-
raaltheologisch referentiekader dat de inhoudelijke visie bevat met be-
trekking tot de bijdrage van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging 
aan de morele vorming van militairen in de voorbereiding op vredesope-
raties (1.1.). De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage te le-
veren aan de ontwikkeling van een dergelijk kader (1.2.). Hiertoe wordt 
een vraagstelling ontwikkeld (1.3.), die vervolgens nader wordt uitge-
werkt (1.4.). Vervolgens zal worden aangegeven wat object, methode 
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en opbouw van het onderzoek zijn (1.5.). Tenslotte wordt nog ingegaan 
op de wetenschapstheoretische verhouding tussen fundamentele pasto-
raaltheologie en sociale wetenschappen aangezien binnen het tweede 
hoofdstuk gebruik wordt gemaakt van analytische inzichten vanuit de so-
ciale wetenschappen met het oog op de formulering van de educatieve 
beginsituatie voor het pastoraal-educatief handelen van rooms-katho-
lieke geestelijk verzorgers met betrekking tot het steunen van militairen 
bij het dragen van hun morele verantwoordelijkheid (1.6).

1.1. Probleembeschrijving
Artikel 97 van de Grondwet geeft aan dat de inzet van de krijgsmacht 
een politieke beslissing is met het oog op de bescherming van de belan-
gen van het Koninkrijk en de bevordering van de internationale rechts-
orde. De krijgsmacht is daarmee een instrument van de politiek in de 
uitvoering van haar buitenlands beleid.1 Militaire (gewelds-) handelingen 
worden verricht in een politieke context. Sinds het begin van de jaren 
negentig van de vorige eeuw is de kernactiviteit van de krijgsmacht, op 
basis van politiek beleid, het leveren van een bijdrage aan internationale 
vrede en veiligheid2. Hiertoe voert zij expeditionaire missies in de vorm 
van vredesoperaties uit. Dit zijn operaties waarbij een veelal multinatio-
nale troepenmacht door politieke actoren wordt gebruikt ter ondersteu-
ning van een vredesproces. 

Militairen dienen zich grondig op deze operaties voor te bereiden. Eén 
van de omstandigheden waarop zij, volgens politiek en krijgsmacht, voor-
bereid dienen te worden is het omgaan met morele vraagstukken die zij 
tijdens de uitvoering van vredesoperaties kunnen tegenkomen. Daartoe 
is in diverse onderwijscentra van de krijgsmacht het vak (militaire) ethiek 
in het curriculum opgenomen. Er worden onderwerpen besproken die 
kenmerkend zijn voor de krijgsmacht, zoals het uitoefenen van geweld als 
onderdeel van de zwaardmacht, of dilemma’s inzake het verstrekken van 
humanitaire hulp aan ontheemden en oorlogsvluchtelingen.3 

1 Vgl. Wijk, R. de, 2004, 147; vgl. Huiskamp, F., M. de Weger, 2009, 93.
2 Vgl. Coolen, G., G. Walgemoed, 2004, 183; Ministerie van Defensie, 1999, punt 1.5.; 

Ministerie van Defensie, 1999, 11.
3 Vgl. Brief aan de Kamer van H. van Hooff, ‘Voortgangsrapportage Bureau voor 

Krijgsmacht en Ethiek’, d.d. 09.07.2001; zijn opmerkingen omtrent de noodzaak 
van voorbereiding van militairen op morele dilemma’s zijn ook opgenomen in de 
Defensienota 2000; Zie: Baarda, Th. van, D. Verweij en C. Homan, ‘Ethiek, dilemma’s 
en de krijgsmacht’, in: Muller et al, 2004, 586-591, voor een historisch overzicht van 
de legitimering van militaire ethiek door de politieke leiding van het ministerie van 
defensie sinds 1992.
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De Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging werkt mee aan de voorbe-
reiding in het leren omgaan met morele vraagstukken door een bijdrage 
te leveren aan de morele vorming van militairen in de aanloop naar vre-
desoperaties. Binnen ieder van de onderscheiden taakgebieden4 van de 
Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging kan sprake zijn van communi-
catieve interactie tussen geestelijk verzorgers en militairen over ethi-
sche thema’s en vraagstukken binnen de krijgsmacht, en daarmee van 
een bijdrage aan de morele vorming van militairen in de voorbereiding 
op vredesoperaties. Morele vorming is dan ook een taaksegment bin-
nen de onderscheiden taakgebieden. Omdat in de afgelopen jaren bin-
nen de krijgsmacht in toenemende mate allerlei opleidingsinstanties 
zich zijn gaan bezighouden met de morele vorming van militairen, heeft 
dit geleid tot een vraagstuk binnen de praktijk van de Rooms Katholieke 
Geestelijke Verzorging, namelijk: Wat is de mogelijke bijdrage van de 
Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging aan de morele vorming van mi-
litairen, en welke functie en relevantie heeft die bijdrage voor militair en 
krijgsmacht? 

Dit vraagstuk kan worden opgevat als een vraag naar pastorale pro-
fessionalisering van de bijdrage van de Rooms Katholieke Geestelijke 
Verzorging aan de morele vorming van militairen. Pastorale professio-
nalisering is volgens Schilderman te verstaan als een proces waarbij de 
Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging en haar geestelijk verzorgers, 
vooral door gebruik te maken van eigensoortige kennis, trachten een 
autonome positie te verwerven en of te behouden binnen de krijgs-
macht, met het doel om via hun bijdrage mensen te steunen bij het doen 

4 Deze taakgebieden staan beschreven in: Dienst Rooms Katholieke Geestelijke 
Verzorging, 2001, 2, en luiden: (1) pastorale counseling en geestelijke begeleiding in 
individuele pastorale gespreksvoering en ‘systeempastoraat’ bij gezinnen; (2) pastorale 
educatie, met name in vormingswerk en lessen ethiek; (3) crisispastoraat: begeleiding 
van mensen bij ziekte, overlijden en acute crisissituaties, zoals rampen; (4) liturgisch 
pastoraat, met name bij uitzendingen, oefening, ziekte en overlijden van militairen; 
(5) groepspastoraat kan gericht zijn op het welzijnbevorderend functioneren van een 
eenheid of een groep militairen, die aan de pastorale zorg van een aalmoezenier zijn 
toevertrouwd, met name inzake groepsprocessen die interfereren in het geestelijk 
welbevinden van betrokken militairen; (6) structuurgericht pastoraat: pastorale advi-
sering aan sleutelfiguren in een militaire eenheid en begeleiding van moreel en ethisch 
geladen communicatieprocessen in een eenheid; (7) Het in voorkomende gevallen 
behartigen vanuit pastoraal oogpunt benodigde diaconale zorg voor militairen en hun 
gezinnen; (8) het onderhouden van, voor het passend vervullen van de haar functione-
ren benodigde, contacten in de krijgsmacht, de Kerk, en relevante maatschappelijke 
en wetenschappelijke instellingen.
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functioneren van hun geloofsleven in de militaire context.5 Zij betekent 
volgens hem het volgende voor de competenties van rooms-katholieke 
geestelijke verzorgers.6 
•	 Geestelijk	verzorgers	dienen	in	staat	te	zijn	om	op	basis	van	eigensoor-

tige kennis bij te dragen aan de morele vorming van militairen. 
•	 De	bijdrage	aan	de	morele	vorming	dient	in	zekere	mate	afgestemd	te	

zijn op de vraag van de krijgsmacht.
•	 De	bijdrage	aan	de	morele	vorming	dient	het	profiel	en	de	identiteit	

van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging met betrekking tot 
morele vorming te versterken. Professionalisering veronderstelt hier-
bij verder een beleidsstrategie van de kant van de Rooms Katholieke 
Geestelijke Verzorging met het oog op voornoemde afstemming en 
versterking van profiel en identiteit.

•	 De	bijdrage	aan	de	morele	vorming	dient	de	strategische	invloed	van	
de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging te versterken tegenover 
allerlei andere actores die haar bijdrage willen beïnvloeden, zoals bij-
voorbeeld opleidingsinstanties binnen de krijgsmacht.

Een antwoord op deze vraag naar professionalisering zou geformuleerd 
kunnen worden vanuit een zielzorgconcept voor Rooms Katholieke 
Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht. Onder een zielzorgconcept kan 
volgens Nauer worden verstaan: een theoretisch referentiekader voor de 
praktische beoefening van geestelijke verzorging.7 Een dergelijk concept 
is niet voorhanden. Een mogelijk antwoord kan verder alleen tot stand 
komen wanneer een dergelijk zielzorgconcept het referentiekader bevat 
voor de pastorale praktijk met betrekking tot de morele vorming van mi-
litairen. Anders gezegd: vooralsnog ontbreekt het aan een pastoraaltheo-
logisch referentiekader dat de inhoudelijke visie bevat met betrekking 
tot de bijdrage van de Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging aan de 
morele vorming van militairen in de voorbereiding op vredesoperaties 
belicht vanuit een pastoraaltheologische optiek. Het onderhavige onder-
zoek is een bijdrage aan de ontwikkeling van een dergelijk referentiekader. 

Hiertoe wordt een theologisch kader ontwikkeld dat de referentie vormt 
voor de inhoudelijke inbreng van geestelijk verzorgers in de communi-
catieve interactie met militairen aangaande ethische thema’s en morele 
handelingsvraagstukken in de krijgsmacht. Dit kader zal hierdoor voor-
namelijk qua thematiek moraaltheologisch van aard zijn en de eigen-
soortige kennis aanreiken die de geestelijk verzorger inbrengt. Hieronder 

5 Vgl. Schilderman, H., 1998, 54.
6 Vgl. Schilderman, H., 1998, 60-62.
7 Vgl. Nauer, D., 2004, 14. 


