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Archief Stichting Goede Geest Gemeenschap (G3)

Ten Geleide

Stichting Goede Geest Gemeenschap (1955-1966)
In 1947 startte de beweging Goede Geest Gemeenschap in leger en luchtmacht, die tot doel had het bevorderen van een
christelijke geest in de kazerne en het bestrijden van lusteloosheid en onverschilligheid. Middelen daartoe waren
gesprekken, ontspanning, lectuur, kameraadschap. Het was een initiatief van de legeraalmoezeniers, w.o. P.G.M.
Schoonebeek. Ook vanaf 1947 verscheen het tijdschrift met dezelfde naam. De roepnaam was G3. Het blad was kritisch,
niet alleen tegenover de militaire cultuur maar ook tegenover de kerk en het werd een podium voor vernieuwde theologie.
Het werd misschien meer buiten het leger gelezen dan door de dienstplichtigen waar het voor was opgericht.
Aalmoezenier P.C. Groenendijk was 15 jaar hoofdredacteur. Redactieleden waren Fons Jansen, Frans Josso, Ben Bos,
Henk Michielsen en Hylke Tromp.
In 1967 had het blad 28.000 abonnees van wie een derde burger. Tijdens het hoofdredacteurschap van oud-
aalmoezenier L.M. Thomas was er een conflict met het stichtingsbestuur, met name hoofdaalmoezenier P.G.M.
Schoonebeek, n.a.v. kritische uitlatingen over toestanden binnen het leger en de geestelijke verzorging, het
atoomvraagstuk en de Vietnam-oorlog. De redactie werd ontslagen en een tijdelijke redactie benoemd. De verspreiding
van het februarinummer van 1968 werd belet wegens een kritisch artikel over de Koninklijke  Militaire Academie KMA. In
1969 verbrak het Militair Vicariaat alle banden met G3. Er waren toen nog 14.000 abonnees. De nieuwe hoofdredacteur,
polemoloog Hylke Tromp, probeerde het blad te redden. De vraag was hoeveel kritiek de krijgsmacht kon verdragen. Een
officier verscheurde het nummer over de dienstplicht, maar andere hoge officieren schreven in zes nummers van 1969 in
het blad. De breuk met de kerkelijke en militaire leiding was echter definitief. Het blad werd overeind gehouden door een
groep ‘Kritische Aalmoezeniers', de Vereniging van Dienstplichtig Militairen VVDM, het Interkerkelijk Vredesberaad IKV
en Pax Christi. Uiteindelijk werd het in 1971 voortgezet als Trans-aktie, dat vooral vraagstukken van oorlog en vrede
behandelde.
Bron: KDC-Knipselcollectie

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige
informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit
bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over Periodieken * G3 zijn beschikbaar in de studiezaal van het
KDC.
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Archief Stichting Goede Geest Gemeenschap (G3)

 
 1.Stukken betreffende een onderzoek naar de leesbaarheid, de maandelijkse en

gehele waardering van het maandblad #G3# over 1965.  1965
 
 2.Stukken betreffende administratieve jaaroverzichten.  1967-1968
 
 3.Stukken betreffende het stichtingsbestuur inzake agenda's.  1967-1968
 
 4.Stukken betreffende correspondentie van het stichtingsbestuur.  1967-1968
 
 5.Stukken betreffende statuten en statuutwijzigingen van het stichtingsbestuur.

  1967, z.j.
 
 6.Stukken betreffende verslagen van het stichtingsbestuur.  1967-1968
 
 7.Stukken betreffende notulen van het stichtingsbestuur.  1967-1968
 
 8.Stukken betreffende financiële stukken van het stichtingsbestuur over het boekjaar

1967.  1968
 
 9.Stukken betreffende concept "Coöperatie" van de publiciteitsmedia vanwege c.q.

binnen het vikariaat van de Nederlandse krijgsmacht in aansluiting op de
raadsvergadering d.d. 2 mei ten behoeve van de raadsvergadering van 22 augustus.
  1967

 
 10.Stukken betreffende agenda's van het Dagelijks Bestuur.  1969
 
 11.Stukken betreffende financiële stukken van het dagelijks bestuur.  1969
 
 12.Stukken betreffende notulen van het dagelijks bestuur.  1968-1969
 
 13.Brieven aan het dagelijks bestuur.  1968-1969
 
 14.Stukken betreffende uitvoering besluiten van het dagelijks bestuur.  1969
 
 15.Agenda's van de stichtingsraad.  1968-1970
 
 16.Concept-brieven aan autoriteiten, te weten de ministers van defensie en

hooggeplaatsten in het leger.  1968
 
 17.Statuten van de Stichting Goede Geest Gemeenschap te Ubbergen.  1968
 
 18.Stukken betreffende financiële stukken van de stichtingsraad.  1968-1971
 
 19.Notulen van vergaderingen van de stichtingsraad.  1968-1970
 
 20.Brieven van en aan de leden van de stichtingsraad.  1968-1971
 
 21.Stukken betreffende een nota van de stichtingsraad G3.  1969-1970
 
 22.Stukken betreffende spoedvergadering van de stichtingsraad G3: brief arten bäs,

brief Mil Vic, memorandum Tromp en persbericht.  1969
 
 23.Stukken betreffende memoranda over het wel of niet voortbestaan van het blad

#G3# en de VVDM.  1969
 
 24.Stukken betreffende enige inlichtingen en suggesties van de redactie voor de

stichtingsraad van #G3#.  z.j.
 
 25.Verslagen van besprekingen van de stichtingsraad G3 en Pax Christi.  1969-1970
 
 26.Verslag van de vergadering van de raad van het militair vicariaat met de

stichtingsraad G3.  1969
 
 27.Verslagen van de vergaderingen van de stichtingsraad G3. Met een afschrift van de

brief aan de uitgeverij Gooi en Sticht d.d. 19 mei van de stichting G3.  1970-1971
 
 28.Verslag van de bijeenkomst van de directeur van G3 met de staf van het katholiek

vormingscentrum "de Vlasakkers" te Amersfoort op 14 augustus.  1968
 
 29.Verslag van de maandvergadering van de aalmoezeniers Divisie 7 december in

Insula Dei te Arnhem d.d. 20 januari.  1969
 
 30.Stukken betreffende bijlage bij het verslag van de vergadering der aalmoezeniers

van 18 november.  1968
 
 31.Vraaggesprek voor de radio betreffende het militaire maandblad #G3# en de

opheffing daarvan.  1969
 
 32.Notulen van de redactievergaderingen.  1969-1970
 
 33.Stukken betreffende vergaderingen van de redactie.  1969-1970
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Archief Stichting Goede Geest Gemeenschap (G3)

 
 34.Agenda's van de redactievergaderingen.  1969-1970
 
 35.Nota's inzake structuur en functie van G3.  1970
 
 36.Stukken betreffende ruilabonnementen.  z.j.
 
 37.Stukken betreffende suggesties inzake auteurs en artikelen.  z.j.
 
 38.Namen en adressen van vloot-, leger-, en luchtmachtaalmoezeniers, katholieke

vormingscentra- en instellingen en militaire tehuizen.  1969
 
 39.Adressen van redacteuren, redactie-secretariaat en medewerkers.  1969
 
 40.Stukken betreffende concept jaarplan 1970, #G3#-redactie gedachten over vorm en

inhoud van #G3# in 1970.  1969
 
 41.Lijst van tijdschriften die voor de redactie van #G3# binnenkomen.  z.j.
 
 42.Stukken betreffende opgave van artikelen bestemd voor het maandblad #G3#.  z.j.
 
 43.Brief van de redactie van #G3# aan Jacq Vroemen.  1970
 
 44.Stukken betreffende een uittreksel uit het maart nummer #G3# ten behoeve van de

pers. Scherpe aanval op de "geestelijke verzorging" in het leger door #G3#.  z.j.
 
 45.Werkroosters van #G3#.  1969-1970
 
 46.Financieel stuk betreffende de opgaven van de redactiekosten over september en

onkosten over augustus.  1970
 
 47.Brief met de mededeling dat de stichtingsraad G3 heeft besloten de uitgave van het

blad #G3# in 1970 voort te zetten.  z.j.
 
 48.Stukken betreffende problemen rond het verschijnen van het maandblad #G3#.

  1969-1970
 
 49.Krantenknipsels betreffende G3.  1967-1968
 
 50.Krantenknipsels betreffende G3.  1969
 
 51.Krantenknipsels betreffende G3.  1970
 
 52.Krantenknipsels betreffende G3.  1971
 
 53.Krantenknipsels betreffende G3.  z.j.
 
 54.Folder "G-3, wat is dat?".  z.j.
 
 55.Folder "Een nieuw impuls voor de godsdienstige vorming van de jeugd".  z.j.
 
 56.Agenda's en notulen van redactievergaderingen van #G3#.  1966-1967
 
 57.Notulen van bestuursvergaderingen van G3.  1966
 
 58.Stukken betreffende reacties op #G3#.  1966-1967
 
 59.Stukken betreffende de enquête onder de lezers van #G3# over de leesbaarheid, de

maandelijkse en gehele waardering.  1965
 
 60.Stukken betreffende bestuurszaken van G3.  1966-1967
 
 61.Artikelen houdende reacties op #G3# uit diverse kranten.  1967
 
 62.Stukken betreffende bestuurszaken.  1951-1966
 
 63.Verslag van de G3-enquête over april 1960 tot april 1961 door G. Braun.  1961
 
 64.Stukken betreffende reacties op #G3#.  1955-1968
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