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Samenvatting 

De Heroverweging van het Uniform 

Existentiële en religieuze identiteitshervorming onder Zweden na militaire dienst 

Militaire culturen hebben een vormende invloed op de narratieve identiteiten van de militairen en 

dit kan diepgaande impact hebben op het zelf van deze personen. Dit betekent dat de overgang 

van het militaire naar het burgerlijke leven begint met een bestaande, narratieve definitie van een 

persoon, vanwaar de beweging naar nieuwe burgerlijke vooronderstellingen vraagt om een 

narratieve herdefiniëring of reconstructie van het verhaal dat vertelt wie ik ben, een proces dat 

ervaren kan worden als een uitdaging, of zelfs als een bedreiging, door het zelf. Een verwisseling 

van militaire dienst naar een burgerleven staat gelijk aan een overgangsbeweging van één cultuur 

naar een andere, van één identiteit naar een andere, waar de andere culturele inhoud 

waarschijnlijk behoorlijk andere narratieve identiteiten van het zelf vormt. Er is relatief weinig 

onderzoek verricht naar narratieve identiteitshervorming onder ex-militairen die vrijwillig de 

dienst hebben verlaten en een belangrijk aspect dat tot nog toe mist, is het voor langere tijd 

doorlichten van deze identiteitsprocessen; er was een gebrek aan langlopende onderzoeken. 

Bovendien worden existentiële, geestelijke en religieuze dimensies van identiteitshervorming 

zelden opgepakt in bestaand onderzoek. Al met al vormen deze observaties de drijfkracht om een 

empirisch, langlopend, en contextueel onderzoek naar zelf-identiteitsprocessen op te zetten. De 

focus en benadering van het project bewegen zich binnen de kaders van de praktische theologie, 

wat betekent dat de interpretatie van de analyse in gesprek met theologische tradities en 

aanverwante gebieden van existentieel, geestelijk, en religieus onderzoek geformuleerd wordt.  

Het overkoepelende doel van deze studie was het beschrijven van de rol van existentiële en/of 

religieuze dimensies in de identiteitshervorming van Zweedse militairen tijdens het proces van 

burger worden. Het geformuleerde doel vroeg om een contextuele, kwalitatieve, empirische, en 

langlopende focus met een narratieve beschouwing van ervaringen uit het geleefde leven van ex-

militairen in transitie. Het onderzoeksproject gebruikte een jaarlijks interview om de 

overgangsprocessen van de deelnemers te beslaan; de interviews werden afgenomen van 2013 tot 

2016. De selectie is via een sneeuwbalsteekproef uitgekozen en bestond uit negentien Zweedse 

militairen die overgingen naar een burgerleven. In deze groep bestond er veel variatie op het 



gebied van leeftijd, rang, eenheid, missie-ervaringen en dienstjaren. De meerderheid van de 

selectie bestond uit militairen tussen de drieëntwintig en vijfendertig jaar oud. Vier militairen 

waren ongeveer vijfenzestig jaar oud, waardoor hun transitie in feite het proces van met pensioen 

gaan betrof. Er waren geen confessionele vereisten om mee te mogen doen aan de studie. De 

deelnemers werden in eerste instantie in drie groepen ingedeeld, vrij gelijk in grootte, afhankelijk 

van hoeveel tijd er verstreken was tussen het verlaten van de dienst en het eerste interview.  

De hoofdvraag die werd afgeleid van het doel van het project was: Wat is de rol van existentiële 

en religieuze dimensies in identiteitshervorming onder Zweedse militairen die overgaan naar het 

burgerleven? 

De volgende subvragen gaven de hoofdlijnen aan van de analyse van het project: 

 Wat zijn de ervaringen van Zweedse militairen die overgaan naar het 

burgerleven? 

 Hoe wordt de identiteit gevormd en hervormd tijdens de overgang van een 

militair naar een burgerlijk narratief? 

 Wat zijn de existentiële en religieuze elementen van dit proces? 

De analyse is uitgevoerd met behulp van een narratieve benadering binnen de theorie van het 

Dialogische Zelf (Dialogical Self Theory); dit bleek een zeer nuttige koppeling te zijn voor het 

begrijpen van ervaringen en identiteitsprocessen uit het geleefde leven. Een overgang 

impliceerde een ontwrichting van een verhaal dat zorgt voor gaten in een persoonlijk narratief, 

waarin nieuwe karakters kunnen opduiken en groeien. Tegelijkertijd gaan bestaande karakters 

door met handelen. Een van de basispremissen van de Dialogical Self Theory was dat 

verschillende ik-posities zorgen voor verschillende narratieven. De narratieve analyse werd 

opgevat als een inductief onderzoek en het onderzoeksontwerp werd opgezet rondom het 

interview. Dit is benaderd als een kwalitatief onderzoeksproces, aangaande ontwikkeling van de 

zelfidentiteit binnen overgangsbewegingen, waarbij verhalen door de tijd met elkaar werden 

vergeleken. Dit betekende dat de langlopende focus belangrijk was om de narratieve 

identiteitsvorming te beschrijven als een voortgaand proces. Een dergelijke analyse omvatte 

zowel inhoud als procesanalyse van narratieve verslagen. De combinatie van een narratieve en 

een langlopende benadering was essentieel om de inhoud en evolutie van het 



identiteitshervormingsproces van elk individu te vangen, tijdens het gehele overgangsproces van 

het militaire naar het burgerleven. De langlopende benadering in combinatie met de existentiële 

en religieuze dimensies van de ontwikkeling van zelfidentiteit maken van dit project een 

originele toevoeging aan het onderzoeksveld omtrent de overgang van het militaire naar het 

burgerleven. 

De eerste subvraag over overgangservaringen is opgevat als een inductieve en individuele 

inhoudsanalyse, die daarna is ontvouwd tot vijf overkoepelende, coördinerende thema’s op basis 

van deze analyse. Binnen deze vijf gemeenschappelijke thema’s zijn er een aantal 

overgangservaringen gekenmerkt als belangrijke kwesties of subthema’s, om de ervaringen een 

plek te geven in de overkoepelende thema’s. Het hermeneutische principe voor het benoemen 

van deze thema’s was dat de kwesties of subthema’s begrepen moesten kunnen worden in relatie 

tot het overkoepelende thema en vice versa.   

De vijf overkoepelende overgangsthema’s,  die gebruikt zijn om de ervaringen in te delen, zijn: 

 Kwesties van identiteit 

 Een pro-militaristische positionering in het zelf 

 Emotionele kwesties 

 Tevredenheid 

 Het belang van belangrijke personen 

Het volgde uit het onderzoek dat de overgangservaringen de deelnemers op drie narratieve, 

evolutionaire wegen leidde: een volledige overgang van een militair naar een burgerleven 

(waardoor de relatie met het leger werd verbroken), een hybride-situatie van een 

burgerlijke/militaire weg (waarbij naast het burgerlijke leven een meer formele of informele 

betrekking met het leger wordt onderhouden), of een volledige terugkeer naar militaire dienst 

(waarbij op een gegeven moment de overgang naar het burgerlijke leven wordt afgebroken). 

Dertien deelnemers gingen uiteindelijk een militaire weg op, zolang het onderzoek liep, terwijl 

zes anderen een volledige overgang naar het burgerlijke leven voltooiden. De tijdslijn van onze 

selectie doet vermoeden dat de cruciale tijd om een weg te kiezen, wat betreft de 

overgangservaringen, de tijd bestreek van ruwweg twee maanden tot twee jaar na het verlaten 

van militaire dienst. Er waren vaak grote verschillen tussen de deelnemers die dezelfde weg 



kozen wat betreft de lengte van de tijd na het verlaten van de militaire dienst. Het werd daarom 

meer betekenisvol om de selectie te organiseren op basis van de evolutionaire overgangsroutes. 

De tweede subvraag, aangaande hoe identiteit gevormd en hervormd wordt, ging over hoe reeds 

bestaande en nieuwe ik-posities identiteitsclaims tot stand brachten en beïnvloeden tijdens de 

overgang en hoe deze narratieve claims hun verhalen over wie ze waren in de loop van de tijd 

veranderden. Tijdens de analyse werd aangenomen dat verhaalde karakters van het zelf 

(bijvoorbeeld militair, student, werknemer, en andere burgerlijke identiteiten) corresponderende 

ik-posities hebben in het zelf, die aangezet werd tot reorganisatie te midden van overgang. De 

resultaten van de analyse werden gepresenteerd als representatieve, processuele zaken die 

behoorden tot één van de drie wegen: een volledige overgang van militair naar burgerleven, een 

hybride resultaat, of een volledige terugkeer naar militaire dienst. De drie wegen gaven een 

specifiek type van verhaalde evolutie aan onder de deelnemers en hieronder zijn drie tabellen die 

de ontwikkeling van de zelfidentiteit samenvatten binnen deze drie wegen, zoals die door de 

deelnemers is uitgesproken tijdens de interviews en afgerond tijdens de derde en laatste 

interviewronde (Tijd 3).  

Een volledige overgang van militair naar burgerlijk leven  

Overkoepelende thema’s De weg van identiteitshervorming (Tijd 3) 

Identiteiten  Een omgekeerde asymmetrie tussen de militaire/veteranen identiteiten en nieuwe 

burgerlijke identiteiten, waarbij de nieuwe burgerlijke identiteiten meer 

invloedrijk worden; een saillante tendens is dat nieuwe burgerlijke karakters vaak 

worden gevormd met tegenovergestelde kenmerken ten opzichte van de militaire 

karakters 

 Een duidelijk besef van een militaire “ik” blijft voortduren, maar zonder 

specifieke aanpassingsproblemen 

 Een rijkelijk ontwikkelde reconstructie van een nieuw, betekenisvol verhaal van 

wie ik ben als burger waarbij verschillende burgerlijke ik-posities/karakters lijken 

samen te werken bij het najagen van gemeenschappelijke verlangens  

 Een terugtrekking uit militaire gemeenschap en kameraadschap ten gunste van 

een duidelijke relationele herpositionering naar burgervrienden en het 

burgerleven 

Een pro-militaristische 

positive 
 Trots om gediend te hebben en positieve emoties hieraan verbonden  

Emotionele kwesties  Geheel verbeterd of tenminste niet geuit 

Tevredenheid  Een nieuwe manier van leven en nieuwe identiteiten worden omarmd 

Belangrijke personen  Reeds bestaande en nieuwe burgerlijke begunstigers zijn belangrijk bij de 

processen van het reconstrueren van identiteiten en levens  

Een hybride resultaat 



Overkoepelende thema’s De weg van identiteitsonderhoud en -hervorming (Tijd 3) 

Identiteiten  Co-existentie van militaire/veteranen identiteiten en nieuwe burgerlijke 

identiteiten, waarbij militaire/veteranen identiteiten een invloedrijke positie in het 

zelf kunnen behouden, en de perceptie van tijd tot tijd wordt gefilterd door een 

militaire/veteranen lens; de nieuwe burgerlijke karakters zijn vaak uitgerust met 

andere kenmerken dan de militaire karakters, maar niet op zo’n duidelijke manier 

als op de lineaire weg naar het burgerleven; soms bestaat er spanning tussen de 

militaire en de burgerlijke ik-posities   

 Een duidelijk besef van een militaire “ik” maar zonder duidelijke 

aanpassingsproblemen 

 Een zich ontwikkelende reconstructie van een nieuw betekenisvol verhaal van wie 

ik ben als burger, waarbij verschillende burgerlijke ik-posities lijken samen te 

werken bij gemeenschappelijke verlangens 

 Een afname van deelname in militaire gemeenschap en kameraadschap, ten gunste 

van een relationele herpositionering naar burgerlijke vrienden en burgerleven   

Een pro-militaristische 

positie 
 Trots om gediend te hebben en positieve emoties hieraan verbonden  

 Opnieuw indiensttreding op parttime basis 

Emotionele kwesties  Minder pijnlijk geworden, of zelfs geheel verbeterd of tenminste niet geuit 

Tevredenheid  Het omarmen van zowel burgerlijk als militair leven, in meer of mindere mate 

Belangrijke personen  Burgerlijke begunstigers helpen bij de overgang naar een burgerlijk leven, terwijl 

militaire vrienden en strijdmakkers belangrijk zijn bij het onderhouden van dienst- 

en militaire identiteiten 

Een volledige terugkeer naar militaire dienst 

Overkoepelende thema’s De weg van militaire identiteitshernieuwing  (Tijd 3) 

Identiteiten  Een duidelijke asymmetrie tussen de militaire/veteranen identiteiten en nieuwe 

burgerlijke identiteiten, waarbij de militaire/veteranen identiteiten een dominante 

positie blijven innemen in het zelf, en de perceptie wordt gefilterd door een 

militaire/veteranen lens 

 Een duidelijk besef van een militaire “ik” en in sommige gevallen relatief kleine 

aanpassingsproblemen in het burgerleven 

 Duidelijke moeilijkheden om betekenis en/of motivatie te vinden in een nieuw 

burgerlijk leven, wat impliceert dat er moeilijkheden schuilen in het 

reconstrueren van het verhaal van wie ik ben binnen een burgerlijke context 

 Reünie met buitengewone gemeenschap en kameraadschap 

 Dichotomie tussen militaire en burgerlijke werelden/relaties 

Een pro-militaristische 

positive 
 Trots om gediend te hebben en positieve emoties hieraan verbonden  

 Opnieuw indiensttreding op voltijdse basis 

Emotionele kwesties  Minder pijnlijk geworden, of zelfs geheel verbeterd of tenminste niet geuit 

Tevredenheid  Het omarmen van een terugkeer naar de militaire manier van leven en identiteit 

Belangrijke personen  Belangrijke militaire figuren en strijdmakkers waren significant voor de 

terugkeer, terwijl het gebrek aan burgerlijke begunstigers een overgang naar het 

burgerlijke leven bemoeilijkten 

Het kwam ook naar voren in de interpretatie van deze analyse dat ondergeschikt zijn aan een 

hoger doel onderdeel was van de belichaamde ideologie van militaire dienst onder vele 

deelnemers; potentiële offers en een toewijding aan de gemeenschap van strijdmakkers die zulke 

principes delen en er naar leven zijn hier onderdeel van. De principes, geloofsovertuigingen, 

toewijding aan lokale gemeenschap en strijdmakkers worden beschouwd als impliciet religieus. 



Het werd ook voorgesteld dat dit voor hen als een soort geleefde en impliciete religie 

functioneerde, die hen verschillende dingen aanreikte, zoals een hoger levensdoel, offers, 

betekenis, en tevredenheid; bovendien beschreven de deelnemers dat deze betekenis moeilijk te 

vinden was in andere contexten. 

De doorlichting van de derde en laatste subvraag, over existentiële en religieuze elementen of 

thema’s in het proces, gebruikte een inductieve benadering voor de uitgesproken levensvragen in 

de ontwikkeling van een zelfidentiteit. Existentiële elementen verwezen naar verhaalde 

ervaringen met relevantie voor de vragen over het leven in het overgangsproces. De methode 

bestond uit het expliciet voorleggen van levensvragen die het geleefde leven van de deelnemers 

in het huidige proces van overgang onderzochten, maar ook reflecties op persoonlijke verhalen 

binnen de interview-narratieven die grote betekenis hadden (in het verleden), of wellicht van 

belang waren in het (toekomstige) leven van de deelnemer. Existentiële elementen werd gebruikt 

als een open code met de potentie om dergelijke verhaalde ervaringen aan te wijzen en op 

inductieve wijze een plek te geven in de ontwikkeling van de zelfidentiteit. In de selectie van 

deelnemers kwamen er uit de analyse als resultaat zes gebruikelijke existentiële elementen of 

thema’s die relevantie hebben voor de ontwikkeling van de zelfidentiteit. Ze worden hieronder 

gepresenteerd: 

 Identiteiten 

 Betekenisvol werk en/of levensstijlen 

 Belangrijke personen 

 Overtuigingen en principes 

 Offers die gevraagd werden van belangrijke personen en/of van het zelf 

 Tijdelijke verlating van de maatschappij om zichzelf helemaal onder te 

dompelen in de natuur    

Het concept van religieuze elementen of thema’s was gekozen om binnen deze dissertatie te 

verwijzen naar verhalende ervaringen die relevant zijn voor de levensvragen van de deelnemers, 

die verbonden zijn aan een of ander geloof in, of ervaring van, God en engelen; met andere 

woorden, het transcendente of hogere machten, en/of geestelijke emoties zoals verheffing, 

ontzag, nederigheid, mysterie, dankbaarheid, vreugde, vrede, en kalmte. De gevolgde methode 



was om vragen te stellen met betrekking tot deze geloofsovertuigingen en ervaringen, en ook tot 

de persoonlijke verhalen die naar voren kwamen in de interview-narratieven, die wellicht een 

religieuze/geestelijke invloed hebben of hadden op het leven van de deelnemer. Religieuze 

elementen werd gebruikt als een open code met de potentie om verhaalde ervaringen aan te 

wijzen en op inductieve wijze een plek te geven in de ontwikkeling van de zelfidentiteit, als deze 

betrekking hadden op levensvragen met expliciete religieuze elementen. Nogmaals, er waren 

geen confessionele vereisten om mee te doen aan het onderzoek, maar toch beschreven vijf 

deelnemers zichzelf, uit eigen beweging, als gelovende in God en engelen en als hebbende 

ervaren een religieuze/geestelijke dimensie in de Zweedse natuur of in de kerk tijdens muzikale 

voorstellingen. 

Naast het empirische onderzoek van het proces zelf werd ook een evaluatiebrief uitgereikt aan 

elke deelnemer, aan het einde van het derde interview. Dit was geen onderdeel van het 

oorspronkelijke onderzoeksprojectvoorstel, maar werd gezien als interessante toevoeging, omdat 

verscheidene deelnemers positieve effecten hadden uitgesproken tijdens de interviews. Op basis 

van deze evaluatiebrieven werd geconcludeerd dat de interviewcycli over het algemeen hadden 

bijgedragen aan de reflectie van de deelnemers op het proces van hun zelfidentiteit en dat deze 

reflectie vervolgens een aantal van hen een toegenomen zelfbegrip en besef had gegeven van hun 

militaire identiteit en andere identiteiten, met betrekking tot de temporale en ruimtelijke 

dimensies (binnen het zelf) van de overgang naar burgerlijke levens of een terugkeer naar 

(verschillende vormen van) militaire dienst.  

In het laatste deel van deze dissertatie is een theologische theorie opgezet over de overgang van 

militair naar burgerlijk leven, op basis van de empirische resultaten van de analyse in de 

voorgaande hoofdstukken. Deze theologische theorie is existentieel en geestelijk georiënteerd en 

wordt geïntegreerd binnen een narratief en dialogisch kader. Het onderzoeksveld over de 

overgang van militair naar burgerlijk leven wordt met deze theorie een alternatieve stem 

aangereikt, die een voorlopig en contextueel, existentieel en geestelijk theologisch voorstel van 

een dergelijke reis presenteert; een overgangsreis die kan profiteren van aanverwante en kritische 

dimensies in tijd en ruimte. Deze theologische theorie over de overgang van militair naar 

burgerlijk leven suggereert dat de roep van vriendschap de impact vermindert van een potentieel 

gedeelde en collectivistisch-militaire geestelijke diepte; dat het nieuwe potentiële bronnen van 



geestelijke dieptes, verbonden aan oude en/of nieuwe identiteiten, uitnodigt; dat het gevoelens 

van vervreemding ontmantelt en dat het de coöperatieve geest binnen het zelf ondersteunt; al met 

al kan dit helpen bij de ontwikkeling van de zelfidentiteit tijdens een transitie. De roep van 

vriendschap impliceert dialoog en een openheid tot de ander, iemand die, of iets dat, voorheen 

gezien werd als meer verschillend van het zelf, alsook een coöpererende en nieuwsgierige 

benadering van het zelf.  

De conclusie van deze dissertatie suggereert dat binnen deze Zweedse context en deze groep van 

deelnemers er drie soorten van narratieve evolutionaire en centrerende modellen voor de 

ontwikkeling van de zelfidentiteit naar voren zijn gekomen. Voor de meerderheid van de 

deelnemers aan dit onderzoek betekende de ontwikkeling van de zelfidentiteit tijdens de 

overgang existentiële reflecties op levensvragen zoals wie ben ik, wie ga ik worden, waar is mijn 

plek in deze wereld, en waar ga ik naartoe. Er is tevens gesuggereerd dat overtuigingen en 

principes één van de specifieke punten vormden waar de keuze van burgerlijke of militaire 

wegen bepaald werd, en dus ook de verhaalde evolutie van het zelf, in reactie op deze 

existentiële kwesties. Van een existentieel perspectief zou er gesuggereerd kunnen worden dat 

een overgangsevolutie, onafhankelijk van waar het een deelnemer naartoe leidt, een meer 

stabiele fase in is gegaan wanneer de evolutie van verhalen en karakters is gevormd in 

samenspraak met betekenisvolle antwoorden op de existentiële levensvragen zoals wie ben ik, 

waar ga ik naartoe, en waar is mijn plek in deze wereld. Vanuit een theologisch kader is er 

gesuggereerd dat een dergelijke fase een stevigere basis krijgt als deze gebaseerd is op het 

bestaan van geestelijke levensdiepte(s), die verbonden is/zijn aan identiteiten van het zelf en in 

dialoog is/zijn gebracht door het zelf. Dit theologische perspectief suggereert dat een geestelijke 

diepte stabiliteit lijkt aan te brengen in de ontwikkeling van de zelfidentiteit; een voorstel die ook 

bruikbaar is als we het hebben over militaire geestelijke diepte en militaire identiteiten. 

De theologische theorie die gepresenteerd is in deze dissertatie, in combinatie met de verrassend 

verstrekkende impact van de interviews, de verwachtingen van de deelnemers en reflecties op de 

interviews met betrekking tot de ontwikkeling van de zelfidentiteit van de deelnemers, heeft 

relevantie voor geestelijke zorg en reflectie om er voor te zorgen dat er geestelijke fitheid 

opgebouwd kan worden bij militairen als voorbereiding op een naderende transitie. In weerklank 

met andere stemmen en perspectieven die de geestelijke elementen van de ontwikkeling van de 



zelfidentiteit van militairen benadrukken, biedt deze dissertatie een methode aan voor verdere 

uitwerking: het opbouwen van geestelijke fitheid door narratieve zelfreflectie.  


