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Samenvatting 

Sinds midden jaren negentig doen psychologen onderzoek naar moral injury. De definitie van 

moral injury was vooral gericht op het moment van oplopen van de moral injury. In deze scriptie 

is onderzoek gedaan naar de verwonding zelf. Hierbij heeft de focus gelegen op het morele aspect 

van moral injury. Dit is gedaan aan de hand van een theoretisch onderzoek en een roman analyse. 

Dit resulteerde in een nieuwe definitie van moral injury die breder is dan de huidige 

psychologische definities. Hiermee is moral injury ook als een existentiëel probleem naar voren 

gekomen. 
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Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar lang nadenken over twee woorden: moral injury. Twee 

woorden die mij af en toe tot waanzin hebben gedreven. Wat is het? Wanneer is het? Waarom is 

het? En voor mij af en toe de grootste vraag: waarom doe ik hier onderzoek naar? Toen ik dit 

onderwerp besprak met Martien Schreurs, mijn begeleider, was het logisch: ik was door de 

sollicitatiecommissie bij defensie aangenomen en zou daar geestelijk verzorger worden. Alleen 

nog even een fitheidstest: de sporter in mij zou dat wel even klaren. Helaas maakte ze ook een 

punt van het kunnen zien van alle tinten rood en groen: ‘ongeschikt.’ Ik zat ondertussen al 

midden in het schrijven van mijn voorstel en dat wilde ik graag afmaken. En nu, ondanks die 

enorme teleurstelling ben ik blij dat ik het heb afgerond. Door mijn stage bij defensie zal ik altijd 

affiniteit hebben met militairen. Hun inzet blijft voor mij ongelooflijk dapper en een voorbeeld 

van betrokkenheid bij de wereld die ik maar weinig buiten de militaire context heb gezien. In 

mijn scriptie kan je lezen hoe militairen niet alleen lijf en leden op het spel zetten. In Nederland 

zijn wij vrij onbekend met ons eigen leger. Wij vinden het moeilijk ons te verhouden tot een 

organisatie die als een van haar primaire taken het toepassen van geweld heeft. Ik hoop dat mijn 

scriptie kan bijdragen aan het begrip voor de unieke bestaanssituatie van de militair zowel bij 

geestelijk verzorgers als in het wetenschappelijk discours. Ik ben blij en trots met het resultaat en 

hoop dat wie dit ook leest er iets mee kan. Voor dit alles ben ik enkele mensen veel dank 

verschuldigd. 

Ik noemde Martien al. Martien heeft mij als een gids geleid door al mijn inhoudelijke 

dwaalsporen door continu klaar te staan met raad en een goed boek. Zijn enthousiasme en 

toewijding zijn, en dit durf ik wel te beweren, ongeëvenaard. Af en toe had ik het idee dat hij 

mijn scriptie vaker had gelezen en beter had begrepen dan ikzelf. Daarnaast heb ik veel gehad aan 

de feedback van Gert Biesta en Lauren ten Kate, respectievelijk de meelezer en de examinator. 

Hun kritische blik heeft geholpen mijn brede blik toch iets te focussen.  

Verder wil ik mijn trainingsgroep bij Hellas bedanken waarbij ik veruit de meeste 

frustratie op de atletiekbaan heb kunnen botvieren. Mijn ouders voor hun steun en hun 

vakantiehuisje in Drenthe waar veel puzzelstukjes op hun plek vielen. Tot slot mijn vriendin, 

Annabelle, ik was niet altijd de beste versie van mijzelf als ik weer in de knoop zat met een 

filosoof of mijzelf. Ik heb een paar keer echt gedacht dat ik het niet af zou krijgen. Jouw 

onuitputtelijke vertrouwen in mij was onmisbaar. Bedankt.
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Inleiding 

In het voorstel dat ik schreef voor deze scriptie begon ik met het illustreren van de rommel die 

oorlog kan zijn. Oorlog is een zooitje waarin jonge mensen hun leven op het spel zetten, in alle 

mogelijke betekenissen van het woord. Het voorbeeld dat ik gaf, was het voorbeeld van een 

schutter lange afstand, die een jongen van 12 met een bomgordel om in het vizier heeft. Ik vroeg 

de lezer of die zou schieten. Dit was het idee dat in mijn hoofd speelde van een moral injury. Het 

moeten schieten op jonge kinderen, het doden van mensen waarvan je niet zeker weet of ze de 

vijand zijn. Wat in deze scriptie echter naar voren zal komen is dat het vechten in een oorlog ook 

op andere vlakken je morele weerbaarheid tot het uiterste test.  

Ik noemde al moral injury, de morele verwonding, een term die in de jaren negentig in 

Amerika is ontstaan en zich langzaam maar zeker nestelt in algemene veteranenzorg als 

aanvulling op het idee van het post-traumatisch stress syndroom. Dat het vechten in een oorlog 

een wissel trekt op de menselijke psyche is sinds de eerste wereldoorlog steeds duidelijker 

geworden. Maar pas na de oorlog in Vietnam (1964-1973) is de nazorg voor veteranen echt op 

gang gekomen. En waar de focus eerst lag op de angststoornis PTSD, kijkt men nu ook naar 

moral injury. Maar wat is een moral injury? Deze vraag is minder makkelijk te beantwoorden dan 

ik had gehoopt. Tijdens het lezen van de literatuur ontstond bij mij wel een duidelijk beeld maar 

om dat beeld onder woorden te brengen, was minder eenvoudig dan het leek. Het bleek dat ik mij 

hiermee belast had met een taak waarvoor ik een gehele scriptie nodig had. In deze scriptie werk 

ik dan ook toe naar een definitie van moral injury. Deze definitie is wezenlijk anders dan de 

gangbare definities die ik straks zal introduceren. 

Waarom een nieuwe definitie? En is dat niet te ambitieus? Om maar meteen antwoord te 

geven op de tweede vraag: ja, dat bleek wel een beetje te ambitieus. Toch heb ik in de conclusie 

van deze scriptie een poging gewaagd. En hiermee komen we bij de eerste vraag: waarom? 

Waarom een te ambitieus project oppakken? Zoals in hoofdstuk 1 zal blijken is er nog veel 

kennis te vergaren als het gaat om moral injury. De definities uit de psychologie zijn vooral 

gericht op de oorzaak van moral injury (dat wil zeggen, hoe het wordt opgelopen). En hoewel aan 

de hand van deze definities al veel is ontdekt bleef één aspect onderbelicht: het morele van moral 

injury. Moral injury wordt beschreven als overschrijding van het goede maar wat dat goede is 

blijft onduidelijk. En om mijn project niet nog veel ambitieuzer te maken heb ik dat ook zo 

gelaten. Wel heb ik gekeken naar hoe het  goede in theorie vorm kan krijgen als product van het 

menselijke handelen. Tot slot heb ik gekeken naar een specifieke situatie, namelijk die van John 

Bartle. Hoofdpersoon in de roman Yellow Birds (2013) van Kevin Powers. Aan de hand van het 
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verscheurde verhaal (als je het nog zo kan noemen) probeer ik te analyseren hoe moral injury een 

samenspel is van de problematiek van een individu, zijn omgeving en de situatie waar het 

individu zich in bevindt. Uiteindelijk concludeer ik dat moral injury een proces van 

zelfbeschadiging is, mogelijk gemaakt door de specifieke situatie van het individu. In de rest van 

de inleiding zal ik kort de route aangeven waarlangs ik tot deze conclusie ben gekomen. Aan het 

einde van deze scriptie, in de conclusie, staat mijn uitgebreidere definitie van moral injury.  

Maar voor het zover is, begint deze tekst straks bij hoofdstuk 1: injury. In dit hoofdstuk 

geef ik aan de hand van recente literatuur een overzicht van de stand van het onderzoek naar 

moral injury. Dit theoretische hoofdstuk wordt vooral vormgegeven door de verschillende 

definities van moral injury die ik tegen ben gekomen. In dit hoofdstuk vorm ik een eerste beeld 

van wat een moral injury is, en komen we erachter wat we nog niet weten.  

Wat we nog niet weten, is wat ‘goed’ is; dit onderzoek ik in hoofdstuk 2. ‘Het goede’ 

vormt de basis voor de definities van moral injury maar een definitie van wat goed is ontbreekt. 

En wat goed is, hangt natuurlijk van de situatie af. Om deze reden kies ik ervoor om niet te kijken 

naar wat goed is, maar naar hoe het goede ontstaat. In het tweede deel van het hoofdstuk ga ik 

juist in op hoe het goede zichzelf onder druk kan zetten in impossible situations.  

Het derde hoofdstuk focust juist wel op een specifieke situatie en is zoals eerder gezegd 

een romananalyse. Door uit te gaan van de theorieën in hoofdstuk 1 en 2 probeer ik een zo helder 

mogelijk beeld te geven van de morele keuzes die beschreven zijn in Kevin Powers’ Yellow Birds 

(2013).  

De afsluiting wordt traditioneel gevormd door de conclusie en discussie waarin ik aan de 

hand van de resultaten van dit onderzoek probeer te komen tot een nieuwe definitie van moral 

injury. Moral injury is een van de vele gevaren voor de moderne militair. Naast het fysieke 

gevaar en het psychologische gevaar, staat ook het zelfzijn op het spel. Militairen verdienen 

adequate begeleiding en om die blijvend te kunnen geven is er onderzoek nodig. Met deze 

scriptie hoop ik hier een bescheiden bijdrage aan te leveren. Daarnaast staat het onderzoek naar 

moral injury nog in de kinderschoenen. In deze scriptie probeer ik een van de nog onderbelichte 

kanten verder te belichten. Om de lezer mee te nemen schakel ik vanaf hier over naar een wij 

perspectief in het schrijven. 
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Methode 

De toegevoegde waarde van deze scriptie komt onder andere door het gebruik van een andere 

onderzoeksmethode. De meeste geciteerde wetenschappers uit het eerste hoofdstuk zijn klinisch 

psychologen die kwantitatief, evidence-based onderzoek doen naar de psyche van veteranen. In 

deze scriptie maken we gebruik van kwalitatief onderzoek. We interpreteren verschillende 

denkers en schrijvers om tot een beeld van moral injury te komen. Voordat we de roman kunnen 

bestuderen moet er echter eerst een theoretisch kader worde 

De kern van deze scriptie is de analyse van de roman Yellow Birds van Kevin C. Powers (2017). 

De roman is voor ons de manier om te existentiële kant van moral injury te ontsluiten. Wat deze 

inhoudt wordt verder ontvouwd gedurende deze scriptie. Een roman als primaire bron is niet de 

meest voor de hand liggende methode voor wetenschappelijk onderzoek buiten de 

literatuurwetenschappen. Toch kiezen we hier wel voor. Dit is dus geen literatuurwetenschap. We 

onderzoeken de roman niet op zijn literaire kenmerken. Het is een onderzoek naar de existentiële 

kenmerken van de roman met speciale focus op het construct moral injury dat later in deze 

scriptie verder zal worden geïntroduceerd. n opgebouwd van waaruit we de roman verder kunnen 

bestuderen.  

Dit theoretische kader wordt opgebouwd vanuit twee belangrijke disciplines in de 

moderne menswetenschap: psychologie en filosofie. In hoofdstuk 1 behandelen we hedendaagse 

psychologische inzichten in moral injury. Dit is een vergelijkende literatuurstudie. Ik zet 

verschillende theorieën van moral injury naast elkaar en bespreek deze kritisch. In hoofdstuk 

twee probeer ik deze theorieën aan te vullen met ideeën uit de filosofie. Deze toevoeging is nodig 

omdat de moraliteit van moral injury in de huidige literatuur nog niet tot zijn recht komt. In dit 

hoofdstuk richt ik me tot twee belangrijke domeinen van de filosofie: moraliteit en ethiek. 

Moraliteit bespreken we aan de hand van de hedendaagse denker Michel Hand. Moraliteit zal, 

hoe kan het ook anders, niet genoeg blijken om het morele van moral injury te verklaren. Daarom 

verleggen we onze blik naar het filosofische werk van verschillende existentialisten. Vanuit het 

denken van Kierkegaard ontwikkelen we een idee over hoe het morele gewicht van keuzes de 

psyche beïnvloedt. Vervolgens kijken we met Sartre hoe deze keuze kan leiden tot het goede.  

Het slot bestaat uit de eerder genoemde roman analyse. Met het gebruik van een roman 

als belangrijkste bron offeren we een stuk ‘harde’ wetenschap op, met de hoop vervolgens 

existentiële inzichten hiervoor terug te krijgen. De romanliteratuur is geen gemakkelijke opening 

om wetenschappelijke kennis te ontsluiten. De eisen die aan de literator worden gesteld zijn 

anders dan de eisen die worden gesteld aan een filosoof, psycholoog of wiskundige. Dit betekent 
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echter niet dat de opgedane kennis niet van waarde kan zijn. Door hermeneutisch onderzoek van 

de roman kan er wel degelijk kennis worden opgedaan die met andere methodes niet op te doen 

is. 

 Romanliteratuur leent zich misschien juist goed voor dit soort onderzoeksvragen 

aangezien in de romanliteratuur ruimte is voor twijfel, voor vragen en voor (im)moraliteit: het 

kent hiermee een flexibiliteit die de gestructureerde filosofie niet heeft. Milan Kundera maakt 

zich in zijn verzameling essays De kunst van de roman (1987) sterk voor de mogelijkheden die 

de roman biedt om het menselijk leven te begrijpen. Kundera beschrijft de roman als een modern 

verschijnsel, deze kan waarheden bevatten die met de kwantitatieve methodes moeilijk te grijpen 

zijn. De roman geeft geen antwoord op vragen maar heeft ‘de wijsheid van de onzekerheid.’ 

(Kundera, 1987. p. 12). Martien Schreurs (2006) noemt dit het literair laboratorium: een plek 

waar verschillende stemmen door de auteur samen worden gebracht om te zien wat er gebeurt. 

Deze stemmen kunnen van iedereen zijn: de auteur zelf, de personages, de verteller in het 

verhaal. De kern is dat de dialoog die plaatsheeft geen vaste boodschap uitzendt. Deze stemmen 

vertellen geen afgerond verhaal maar laten juist openingen -tussenruimte- voor interpretatie. Er 

wordt een verhaal verteld dat niet af is maar ‘slechts’ een beeld geeft van de ervaringen van de 

verschillende stemmen. Het interessante aan de roman is ook dat we de personages zien 

ontwikkelen, een roman is in die zin geen momentopname, wat een traditioneel experiment 

meestal wel is.  

Schreurs bespreekt het belang hiervan: ‘Van belang is juist het streven om dit 

waarnemersperspectief op een adequate wijze te verbinden met het binnenperspectief van de 

betrokkenen zelf.’ (2006. p. 49). Ons onderzoek is een onderzoek naar beide. Eerst wordt het 

theoretische waarnemersperspectief (hoofdstuk 1 en 2) onderzocht. Vervolgens het 

binnenperspectief (hoofdstuk 3). Zo zien we in hoofdstuk 3 dat Kevin Powers aangeeft dat het 

boek hem heeft geholpen zijn eigen verhaal te begrijpen. In deze scriptie proberen we aan de 

hand van zijn roman, en een theoretische verkenning moral injury te begrijpen. Hiermee brengen 

we dus het waarnemersperspectief en het binnenperspectief in dialoog met als doel de 

zeggingskracht van beide perspectieven te versterken.  

Rorty (1989) onderzoekt de zeggingskracht van romans. In dit kader een voorbeeld aan 

uit 1984: Big Brother. Hoe kan het dat dat boek nog steeds zeggingskracht heeft inmiddels 70 

jaar nadat het voor het eerst verscheen? Dat komt, volgens Rorty, omdat Orwell naast de 

bedreiging te laten zien ook een taal heeft gegeven om over die bedreiging te spreken. Dat deze 

mogelijkheid misschien geen realiteit is zegt niet dat de thema’s die in de roman naar voren 

komen geen waarde hebben. Integendeel, als we kijken naar 1984 is dat nog steeds een maatstaf 
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waaraan we onze eigen maatschappij meten. Hiermee is de bestaanssituatie die de auteur heeft 

gecreëerd een wezenlijk onderdeel geworden van ons maatschappelijk en filosofisch debat. En 

naar mijn inzicht heeft The Yellow Birds (2013) een zelfde soort zeggingskracht. Hierover meer 

in hoofdstuk 3.  
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Hoofdstuk 1: Injury 

 

Inleiding 

In onze zoektocht naar een existentiële betekenis van moral injury is het belangrijk te kijken naar 

wat het concept moral injury nu is. Het onderzoek rond moral injury wordt vooralsnog 

grotendeels gedaan door psychologen en theologen. In dit hoofdstuk beginnen we met de 

psychologische kant van moral injury. De injury kant. Dit zou je de klinische kant kunnen 

noemen. Hierin wordt vooral gezocht naar oplossingen voor de verwonding die moral injury is. 

Hier onderzoeken we verschillende definities. Dit is een theoretisch hoofdstuk, een conceptuele 

verkenning van moral injury. Hierin zullen de huidige definities van moral injury leidend zijn. 

Welke definities zijn er? Wat houden ze in? En hoe vallen ze samen? Vragen die we gaan 

beantwoorden in dit hoofdstuk.  

Dit is geen eenvoudige taak aangezien er vele verschillende definities zijn die elkaar al 

dan niet overlappen. Sommige definities zijn meer beschrijvingen van oorzaken van moral injury 

dan van de moral injury zelf. Hier valt ook de meest gebruikte definities namelijk die van Shay 

en die van Litz en zijn collega’s onder die verderop worden besproken. In een recent artikel 

stellen Lancaster en Harris dan ook wat: ‘...the exact nature of what a moral injury is, and how it 

can be identified, is still a matter of debate…’ (Lancaster & Harris, 2018. p. 16). Toch is het 

verhelderend om deze belangrijke definities te onderzoeken. Ze hebben immers structuur 

gegeven aan het onderzoek naar moral injury en zodoende de invulling van het construct in grote 

mate beïnvloed. Tegelijkertijd zal uit deze bespreking blijken dat de definities tekort schieten op 

sommige vlakken. Dit alles is aanleiding voor het tweede deel van mijn scriptie waar we de meer 

existentiële aspecten van moral injury onderzoeken aan de hand van de roman The Yellow Birds. 

Waarbij we onderzoek doen naar welke existentiële thema’s belangrijk zijn voor een definitie van 

moral injury. Met existentieel doelen we op een visie op en waardering van het eigen leven van 

de actoren. Het is dus meer dan de existentiële filosofie die we kennen van denkers zoals 

Nietzsche en Sartre, al zullen zij wel ons startpunt zijn. Voor ons onderzoek is deze insteek 

belangrijk omdat moraliteit, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, iets is wat zich 

afspeelt in de keuze van mensen en beïnvloed wordt door het leven dat zij leiden.  

 Maar eerst de psychologische definities. We behandelen meerdere definities van moral 

injury. In dit hoofdstuk allereerst de eerste definitie van Shay (1994) die de term moral injury 

introduceerde. Vervolgens behandelen we de definitie van Litz (2009) die een verschuiving 

maakte van het slachtoffer naar de actor. Deze definities zijn, zoals we zullen zien, vooral 
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gefocused op de oorzaken van moral injury. Om verder te kijken naar wat een moral injury is, 

onderzoeken we de definitie van Dresher die focust op wat een moral injury voor betekenis heeft 

in het leven van de militair.  

 

Het begin 

In den beginne waren er de Ilias en de Odyssee. Jonathan Shay, die de term moral injury 

introduceerde haalt veel van zijn inspiratie uit deze Griekse vertellingen van Homerus. Shay 

ontwikkelt zijn theorie over moral injury als hij als psycholoog werkt voor het Veteran 

Improvement Program (VIP). Bij het VIP werkt hij met veteranen met PTSD. Sinds de eerste 

wereldoorlog is er steeds meer aandacht voor de psychologische gevolgen van oorlogsvoering. 

En na de Vietnamoorlog zijn verschillende symptomen samengevat in de diagnose Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD). PTSD is dus het gevolg van een traumatische gebeurtenis. 

Een belangrijk kenmerk van PTSD is dat het verergert naarmate de tijd verstrijkt. De meest 

kenmerkende symptomen van PTSD zijn flashbacks, isolatie, emotionele schommelingen en 

uitbarstingen (American Psychiatric Association, 2013). Shay behandelt als psycholoog 

militairen die met PTSD zijn gediagnosticeerd. Tijdens dit werk ontwikkelt Shay het idee dat er 

ook iets anders aan de hand is. Dit idee werkt hij uit in het boek Achilles in Vietnam (1994). 

Hierin beschrijft hij falend leiderschap als oorzaak van een andersoortig trauma dan PTSD: moral 

injury. Daarnaast bestudeert hij oude Griekse teksten en stelt hij dat moral injury zo oud is als 

oorlog zelf. Zijn werk met Vietnam-veteranen overtuigt hem van het feit dat bepaalde 

gebeurtenissen iemands persoonlijkheid kunnen laten ‘knappen’: de moral injury. Hier breekt hij 

met het tot dan toe heersende idee bij de American Psychologist Association dat je na je jeugd je 

goede karakter niet meer kan verliezen. In oorlogen is het volgens Shay zeker mogelijk dat 

gebeurtenissen, keuzes en handelingen iemand na zijn jeugd alsnog kan vormen (of dus breken). 

Een gebroken karakter, wat wil dat zeggen? Shay’s definitie behelst het volgende: 

 

‘Moral injury is:  

A betrayal of what’s right.  

by someone who holds legitimate authority (e.g., in the military—a leader).  

in a high stakes situation.  

All three.’ (Shay, 2014. p. 183). 

 

Een andere definitie die terug te vinden is in Achilles in Vietnam verheldert het concept verder: 
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 ‘Moral injury is an essential part of any combat trauma that leads to lifelong psychological 

injury. Veterans can usually recover from horror, fear, and grief once they return to civilian life, 

so long as “what’s right” has not also been violated.’ (1994, p. 18) 

 

Als we deze definities willen samenvatten gaat het om de schending van what is right when the 

stakes are high. Shay geeft het voorbeeld van een helikopterpiloot die weigert op een groep 

vrouwen en kinderen te schieten in Vietnam. Zijn CO (commanding officer) maakt hem uit voor 

lafaard over de radio terwijl alle andere piloten meeluisteren. Die nacht pleegt de piloot 

zelfmoord. Een van zijn directe collega’s is patiënt van Shay en is jaren later nog steeds diep 

gekwetst en boos over de vernedering en zelfmoord van zijn collega. Shay veroordeelt dit als het 

falen van leiderschap wat uiteindelijk resulteert in een moral injury: hoe kan het niet schieten op 

vrouwen en kinderen eindigen in zelfmoord? De tragiek van die vraag behoeft weinig uitleg.  

Moral injury wordt volgens Shay veroorzaakt door gebrekkig leiderschap. Shay 

observeert dat de stress die gepaard gaat met de moral injury door het lichaam als fysieke aanval 

wordt geregistreerd. Het lichaam schiet in de stress om snel te kunnen verplaatsen of terug te 

vechten. Dit hoeft niet bij iedereen dezelfde problematiek op te leveren. Er is volgens Shay pas 

sprake van een moral injury als deze stress een blijvende impact heeft op de psychologische 

gezondheid van de militair. Hieruit blijkt wederom hoe dicht moral injury bij PTSD ligt: Post 

Traumatic Stress Disorder. Beide zijn stress-gerelateerd maar niet alle stress is hetzelfde. Stress 

zoals we die kennen in PTSD is vooral angst. Angst voor het eigen lijf en leden die op het spel 

staan. De stress van moral injury gaat meer over gevoelens van schuld en schaamte. Moral injury 

bestaat dus naast PTSD. Het is, aldus Shay, een ander trauma opgelopen in, in dit geval, oorlog. 

Lang werd gedacht dat vooral gevaar en verlies de veroorzakers waren van ‘postcombat mental 

health problems.’ (Dresher, Foy, Kelly, Leshner, Schutz and Litz. 2011. p. 8). Door het 

onderzoek van Shay is er ook een andere focus naast gekomen: een focus op de morele schade. In 

zijn theorie zou een moral injury voorkomen kunnen worden door het goed rekruteren en 

opleiden van (onder)officieren. De werkelijkheid lijkt echter weerbarstiger. Oorlog zelf is helaas 

al voedingsbodem genoeg voor het ontwikkelen van een moral injury zoals Litz et al. 15 jaar later 

duidelijk maakte. Litz maakt heel duidelijk dat moral injury ook kan ontstaan door zelf te 

handelen.  

 

Van officier naar individu 

Een tweede veel gebruikte definitie komt van Litz et al. Zij zien dat niet alleen falend leiderschap 

leidt tot moral injury maar ook persoonlijk handelen. Wat als de piloot uit het vorige voorbeeld 
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wel had geschoten op de vrouwen en kinderen? Handelingen in oorlogssituaties zijn vaak buiten 

de context van oorlog verboden en immoreel. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is 

natuurlijk het doden van mensen. Iedere militair weet echter dat dit erbij hoort en is bereid dit te 

doen. Oorlog is echter messy, en wie de vijand is, is niet altijd duidelijk. In de fog of war, de 

onzekerheid van perceptie die gepaard gaat met het voeren van oorlog, moeten militairen kiezen 

tussen leven en dood. Litz et al. zien hierin al duidelijke oorzaken van moral injury: 

‘Perpetrating, failing to prevent, bearing witness to, or learning about acts that transgress deeply 

held moral beliefs and expectations.’ (Litz, Stein, Delaney, Lebowitz, Nash, Silva & Maguen, 

2009. p. 700). 

Het valt meteen op dat hier het woord Perpetrating staat, het plegen van een daad. Hier 

voegt Litz iets essentieels toe aan het idee van moral injury van Shay: een perspectief over 

daderschap. Een moral injury hoeft niet alleen bij slachtoffers voor te komen maar kan juist ook 

bij de daders van immorele handelingen voorkomen. Het blijft gaan over een schending van het 

goede, zonder dat dit verder wordt toegelicht. Zo ontstaat er geen eenduidig beeld over het goede. 

Dit hiaat wordt in hoofdstuk twee verder besproken. Het grote verschil met de definitie van Shay 

is dat in deze definitie een grote rol is weggelegd voor de actor. De militair zelf heeft een bevel al 

dan niet opgevolgd of het wapen al dan niet gebruikt.  

Een ander opvallend deel van de definitie is het einde: ‘To transgress deeply held moral 

beliefs and expectations.’ Wat betekent dit? Litz et al. leggen dit uit als een schending van het 

goede, wat we eerder ook bij Shay zagen. Er wordt echter niet ingegaan op wat dit zou kunnen 

betekenen. Dit bekijken we verder in hoofdstuk 2.  

Deze definitie van Litz et al. is nog steeds de meest gebruikte definitie van moral injury. 

Wat misschien opvalt is het feit dat deze definitie niet aangeeft wat een moral injury is. De 

definitie beperkt zich tot de oorzaken van. Het verschil hiertussen is makkelijk te zien bij het 

voorbeeld van een gebroken arm. Een gebroken arm is niet ‘van de fiets vallen.’  

Een gebroken arm is een onnatuurlijke onderbreking van het bot waar die niet zou moeten 

plaatsvinden. Elke verpleegkundige en arts zal mij waarschijnlijk vertellen dat ook deze definitie 

niet klopt. Zij zullen mij er meteen ook wijzen op het belang van een goede definitie om de 

diagnose en de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Een gekneusde arm in het gips 

stoppen is nergens goed voor. Er is dus voor ons ook een noodzaak verder te zoeken naar een 

definitie van moral injury. Litz zelf verduidelijkt de definitie aan de hand van symptomen en een 

conceptueel model. Voor we verder gaan naar deze (en andere vormen van) behandeling van 

moral injury is het goed om dit eerst nog te kijken naar de oorzaak van moral injury: de Moral 

Injurious Events (of Experiences). 
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Moral injurious 

Een moral injurious event is de gebeurtenis die een moral injury veroorzaakt. In het eerder 

genoemde artikel van Farnsworth (2017) wordt weergegeven hoe moeilijk het is deze 

gebeurtenissen te onderzoeken. Dit komt mede door de grote overlap met gebeurtenissen die 

PTSD veroorzaken, er is vooral een kwalitatief verschil. Met kwalitatief wordt hier bedoeld dat 

het om eenzelfde gebeurtenis kan gaan waar andere waarden door de militair aan worden gehecht 

(Farnsworth, Drescher, Evans en Walser. 2017). Een ander aspect hiervan is dat PTSD en moral 

injury vaak samen voorkomen. Jordan et al. gaan zelfs verder en beargumenteren dat moral injury 

een van de oorzaken van PTSD kan zijn. (Jordan, Eisen, Bolton, Nash & Litz. 2017).  

Currier, Holland en Mallot (2014) onderzochten met vragenlijsten voor veteranen ook 

Moral Injurious Experiences (MIE’s). Uit hun onderzoek blijkt dat bepaalde gebeurtenissen die 

het vermogen tot zingeving aantasten bijdragen aan aanpassingsproblemen bij terugkeer van 

veteranen, dit noemen ze vervolgens een moral injury. Ze leggen een statistisch verband tussen 

de MIE en het onvermogen tot zingeving. Interessant is om te zien dat we hier een, nog 

impliciete, verschuiving zien naar een meer existentiële definitie van mora injury. Currier et al. 

de gebruiken de definitie1 van Litz et al. (2009) als vertrekpunt voor een moral injurious 

experience, niet van de moral injury zelf. Zij komen tot de conclusie dat deze MIE bij terugkomst 

kan zorgen voor moeite om zin te geven aan het leven. Het niet kunnen oppakken van het leven 

thuis door de moeite zin te geven aan het leven is voor hen een moral injury.  

Maar wat zijn deze MIE’s? MIE’s zijn aldus Currier et al stressvolle situaties die niet 

direct het gevolg zijn van in levensgevaar zijn: ‘These stressors could arise from Veterans’ own 

acts of commision or omission, harmful acts perpetrated by comrades, or witnessing human 

suffering and the consequences of violence and injustice in the regions to which they deploy.’ 

(Currier, Holland en Mallot, 2014. p. 230). 

 Om deze gebeurtenissen bij veteranen te onderzoeken is er de ‘Moral Injury 

Questionnaire—Military version’ opgesteld (Currier, Holland, Drescher, & Foy, 2013). Deze 

vragenlijst wordt gebruikt om ervaringen van veteranen die terugkomen van uitzending te meten 

die niet worden gemeten bij standaard psychologische evaluaties. En zoals met alle testen 

gebeurt, wordt deze nog steeds ontwikkeld. (Braitman et al., 2018). In deze evaluaties komt naar 

voren dat er drie leidende oorzaken zijn voor moral injury: verschrikking van de oorlog, 

                                                 
1 Ter herinnering: ‘Perpetrating, failing to prevent, bearing witness to, or learning about acts that transgress 

deeply held moral beliefs and expectations.’ (Litz, Stein, Delaney, Lebowitz, Nash, Silva & Maguen, 2009. p. 

700). 
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psychologische gevolgen van oorlog, en falend leiderschap of verraad (Braitman et al., 2018. p. 

307-309). Wat belangrijk is om op te merken is dat maar een van deze categorieën direct 

gekoppeld is aan militaire gevechtshandelingen en het doden van de vijand. Met de verschrikking 

van oorlog wordt gedoeld op andere verschrikkingen als marteling en verkrachting. Zaken die 

formeel niet bij oorlog horen maar desalniettemin een onderdeel van elke oorlog zijn.  

 

Symptomen 

Zoals al eerder aangegeven is de term moral injury ontstaan in het onderzoek naar het 

posttraumatische stress syndroom. Dit is een stressstoornis waar stress in niet stressvolle situaties 

in hoge mate aanwezig blijft. Stress is hier niet de stress van een naderende deadline of het 

continu onder spanning staan door werkdruk maar de stress die levensgevaarlijke situaties bij 

mensen oproepen. PTSD kent veel vormen en verschijningen en oorzaken. Deze paragraaf dient 

slechts ter inleiding en is zodoende niet uitputtend. Stress is normaal en in oorlogssituaties nodig. 

Het zorgt voor alertheid die van levensbelang is. Blijft deze stress echter te lang of is deze stress 

te groot dan brandt de stress zich als het ware in het zenuwstelsel. Dit zorgt voor problemen op 

het moment dat stress niet meer nodig is om alert te zijn. Hierdoor worden bijvoorbeeld 

alledaagse gebeurtenissen als bedreigend ervaren. Een vallende pan zorgt voor dezelfde reactie 

als een geweerschot. De spanning is zo lang zo hoog geweest dat deze niet meer uit het lichaam 

geraakt. Veel voorkomende symptomen van PTSD zijn: flashbacks, angsten, nachtmerries, 

verdovende middelen misbruik en agressief gedrag. 

Als we naar moral injury kijken zien we gelijkaardige symptomen als bij PTSD met 

enkele belangrijke verschillen. Zo is niet angst de belangrijkste factor maar gaat het vooral om 

schuld en schaamte, zoals in onderstaand model duidelijk wordt. 
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Figuur 1: Causaal model voor moral injury (Litz et al. 2009. p. 700) 

 

In dit model wordt duidelijker wat Litz et al. als moral injury begrijpen. Het gaat om een vicieuze 

cirkel waarbij er negatieve waarden aan bepaalde gebeurtenissen worden toegekend die leiden tot 

schuld, schaamte en angst. Deze emoties leiden tot isolatie wat weer leidt tot een tekort aan 

externe steun. Hierdoor wordt zelfvergeving steeds moeilijker en dit leidt tot slot tot 

problematisch gedrag waarmee de cirkel weer opnieuw begint. In dit model wordt aan de hand 

van causale verbanden het concept weergegeven. En hiermee zien we de vervlechting van de 

oorzaak en definitie van moral injury weer terug.. En als we verder kijken blijven de begrippen 

nogal abstract. In een artikel van Koenig et al (2017) worden er maar liefst tien verschillende 

dimensies van moral injury onderzocht: 

- Schuld 

- Schaamte 

- Gevoel van verraad 

- Morele bedenkingen 

- Religieuze worstelingen 

- Verlies van religieus geloof/hoop 

- Verlies van vertrouwen 

- Verlies van zin 

- Moeite met vergeving 

- Zelfveroordeling

(Koenig et al., 2017. p. 253) 

 

Het onderzoek, dat onder Amerikaanse, voornamelijk Christelijke, militairen werd uitgevoerd, 

geeft aan dat naast psychologische symptomen er ook veel symptomen voorkomen die meer in 

het spectrum van religie en spiritualiteit zitten.  
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Ondanks dit grote onderzoek waar veel symptomen van moral injury naar voren komen 

blijft het een moeilijk te grijpen begrip. Om het beter te begrijpen slaan we nu een andere richting 

in. Dit is een meer existentiële richting. In de volgende paragraaf bestuderen we definities van 

moral injury die zich minder richten op de directe psychologische gevolgen maar meer op de 

implicaties die moral injury heeft op het leven van de militair.  

 

Existentiële definities 

In het voorgaande staan de twee meest gebruikte definities met betrekking tot moral injury 

beschreven. Deze definities zijn vooral gericht op het moment waarop een injury ontstaat. Er zijn 

echter ook definities die de injury zelf proberen te beschrijven, de gebroken arm uit het eerdere 

voorbeeld. Dit noemen we de existentiële definities omdat deze definities meer focussen op de 

invloed van een moral injury op het leven, de existentie, van het getroffen individu. De definities 

hebben hun focus meer op de invloed van de moral injury op het leven en minder op het ontstaan 

van moral injury. Eerst is het belangrijk om te kijken hoe moral injury als existentieel probleem 

in de huidige literatuur terugkomt. Samen met onder andere Litz geeft Drescher (2011) meer een 

existentiële definitie: ‘Disruption in an individual’s confidence and expectations about one’s own 

or others’ motivation or capacity to behave in a just and ethical manner.’ (Drescher, Foy, Kelly, 

Leshner, Schutz & Litz, 2011. p. 8). Deze definitie geeft ons iets meer handvatten in het 

existentieel begrijpen van moral injury. Recent Nederlands onderzoek van antropologe Molendijk 

(2018A) ziet moral injury ook als een ethical struggle: ‘the notion of ethical struggle does not 

begin with disorder but with the experience of crushed moral certainties.’ (Molendijk, 2018A). 

Hierom is gekozen voor een onderzoek naar het binnenperspectief. Deze ‘moral certainties’ 

bestaan alleen binnen een persoon. 

 

 

Functionele definitie 

Tot nu toe hebben we verschillende definities gezien die verschillende aspecten van moral 

injury beschrijven. Geen van de definities is echter alomvattend. De laatste definitie die ik in dit 

hoofdstuk wil introduceren is een recentere (2017) en komt wederom onder andere van Drescher. 

Het gaat om een ander soortige definitie van moral injury. De zogenaamde functional definition 

van Farnsworth en zijn collega’s (Farnsworth, Drescher, Evans en Walser. 2017). Een functionele 

definitie is een definitie die zich richt op datgene wat ervoor zorgt dat het lijden voortduurt, en 

dus niet alleen op de oorzaak van het lijden. Farnsworth et al. constateren dan ook dat de 

definities van moral injury vooral gericht zijn op het oplopen van een moral injury. Dit is wat zij 
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het moral injurious event (MIE) noemen. Dit is voor Farnsworth et al. slechts het eerste van drie 

aspecten van een definitie van moral injury. Het tweede aspect is moral pain en het derde is 

uiteindelijk de moral injury. Moral pain zijn de negatieve morele emoties -schuld, schaamte, 

woede- en gedachten -zelf-veroordeling- als reactie op de MIE. Moral injury, tenslotte, is het 

uitgebreide, sociale, psychische en spirituele lijden veroorzaakt door het niet kunnen controleren 

of omgaan met de ervaring van moral pain. (Farnsworth, Dresher, Evans en Walser. 2017). Deze 

definitie omvat dus zowel de oorzaak, als de symptomen, als een overkoepelende definitie. 

Daarnaast komen ze met een voorstel van behandeling. Het interessante aan deze definitie zit in 

hun brede opvatting van moral injury: het is niet slechts een psychologische aandoening, het heeft 

ook sociale en spirituele implicaties. Een moral injury is met andere woorden een trauma met een 

relationeel  aspect. Het trauma speelt zich niet slechts af in het individu, maar ook in de relaties 

van het individu met zijn of haar omgeving. Deze notie is belangrijk voor ons onderzoek 

aangezien we hier veel duidelijker zien waar de moraliteit van een moral injury zit.  

 

 

De behandeling 

Voor we verder gaan in het volgende hoofdstuk met de moraliteit van moral injury, is het goed 

om te kijken naar hoe moral injury nu behandeld wordt. Ook hierin zullen we zien dat moraliteit 

een onderhuidse rol speelt die niet verder wordt uitgewerkt. In de beschrijving van de 

behandeling van moral injury zien we wel een voorzichtige stap richting een existentiële 

betekenis. Hier wordt het oordeel over daad gescheiden van het oordeel over de persoon. Dit is 

stap 4 van de behandeling: Examination and integration.  

Alvorens deze stap uitvoerig te behandelen is het goed om te kijken naar het acht-stappenplan dat 

Litz et al. introduceren (Litz et al. 2009). 

 

1. Connectie 

De eerste stap is het maken van de connectie met de ‘patiënt.’ Hierbij is het van belang dat de 

therapeut bekend is met de gruwelen van oorlog. Dit om niet te schrikken van wat de veteraan 

beschrijft. Dit kan door de patiënt geïnterpreteerd worden als veroordeling van datgene wat de 

patiënt heeft gezien of gedaan. Hier is het aan de therapeut zichzelf te onderzoeken en te kijken 

welke gevoelens en gedachten opkomen bij het zien en horen over oorlogssituaties.  

 

2. Voorbereiding en educatie 
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De patiënt wordt verteld dat therapie pijnlijk en moeizaam kan zijn. Maar dat dit nodig is om het 

gewenste resultaat te behalen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat alles verteld kan worden 

zonder enige vorm van oordeel. 

  

3. Aangepaste exposure therapie 

Exposure therapie is nodig om de veteraan weer bloot te stellen aan zijn of haar eigen gedachten 

en gevoelens met betrekking tot de gebeurtenis. Door het hervertellen wat er is gebeurd komen de 

emoties en gedachten van de veteraan weer naar de oppervlakte alwaar ze besproken kunnen 

worden. Deze stap vindt tegelijkertijd plaats met stap vier en vijf.  

 

 

4. Onderzoek en integratie 

Stap vier is de meest voor de hand liggende stap om in deze scriptie verder te onderzoeken. In 

deze stap wordt gekeken naar het plaatsen van de gebeurtenissen en het zelf in een nieuw licht. 

Het gaat hier om een perspectiefverandering van de patiënt: ‘What is needed is a new synthesis—

a new way to view the world and the self in it that takes into account the reality of the event and 

its significance…’ (Litz et al. 2009. p. 703). Om dit te kunnen doen is echter meer nodig dan Litz 

et al. aanreiken. Zij leggen de nadruk op handelingen die vermeden moeten worden met name 

oordelen of vergeven. Dit lijken mij terechte adviezen. Om echter een nieuw perspectief te 

creëren is er meer nodig, een taal waarmee er over de moral injury kan worden gesproken. Taylor 

(2016) schrijft bijvoorbeeld over een subtiele taal waarmee dit soort zaken besproken kunnen 

worden. Maar Litz et al. gebruiken nog woorden als bad en wrong, per definitie geen subtiele 

woorden.  

 

 

5. In gesprek met afwezige morele autoriteit 

Een psychologische methode waarin het gesprek wordt aangegaan met een niet aanwezige morele 

autoriteit van de patiënt. Hier wordt gekeken hoe de patiënt zichzelf en zijn verleden en toekomst 

ziet met betrekking tot de moral injury.  

  

6.  Herstel en vergeving 

In deze stap wordt er gekeken naar hoe de patiënt een streep kan zetten onder het verleden. Er 

wordt niet getracht het verleden ‘goed te maken’. Dat is meestal niet mogelijk. Er wordt meer 

gekeken naar hoe er zo naar het verleden kan worden gekeken dat het niet het heden en de 
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toekomst blijvend beïnvloedt. De negatieve gebeurtenissen van het verleden moeten de positieve 

van de toekomst niet verhinderen.  

  

7. Herverbinding 

Nadat de vorige stappen succesvol zijn doorlopen is het aan de veteraan om weer betekenisvolle 

relaties aan te gaan. Daarnaast adviseren ze te kijken naar een spirituele verbinding aangezien 

hiervan is aangetoond dat het positieve effecten kan hebben.  

 

8. Afsluiten 

 In een afsluitend gesprek kijkt de veteraan samen met de therapeut naar de toekomst: welke 

doelen en waarden wil de veteraan nastreven in de toekomst.  

 

De existentiële link 

In het voorgaande hebben we kunnen zien hoe Litz et al. voorstellen moral injuries te behandelen. 

Hierin zien we verschillende aanknopingspunten voor een existentiële blik. Zoals al blijkt uit het 

overzicht is stap 4 de meest voor de hand liggende. Welke taal gebruiken we om het leven in een 

nieuw perspectief te zetten? Een subtiele taal articuleert gevoelens, maakt ze bespreekbaar: ‘After 

articulation, it becomes part of the explicit shape of meaning for us. As a result it is felt 

differently; our experience is changed; it has a more direct bearing on our lives.’ (Taylor, 2016. p. 

189). Voor Taylor is deze articulatie veel meer dan alleen een gevoel duiden. Het is de basis 

waarop moraliteit en ethiek zijn gestoeld. Door deze gevoelens op een hermeneutische manier te 

onderzoeken kom je erachter wat het goede is in een bepaalde situatie: ‘A hermeneutical account 

is one which strives to make (human) sense of agent and action, and a hermeneutical argument 

tries to show that one account does so better than a rival one.’ (Taylor, 2016. p. 218). Dit komt 

samen met stap 1 terug in het tweede deel van deze scriptie. 

 

Conclusie 

De voorgaande definities verder analyserend komt een voorzichtig beeld naar voren van de 

veteraan met een moral injury, opgelopen in oorlog. Dit beeld is nog diffuus. Het gaat om iemand 

van wiens visie van het goede fundamenteel geschaad is. Het gaat om iemand wiens vertrouwen 

in het leiderschap verdwenen is. Het gaat om iemand die niet meer zeker is van het eigen ethische 

handelen. Er is iets overschreden. Het is niet verrassend dat deze symptomen het leven op een 

fundamenteel niveau ontwrichten en resulteren in iets als een moral injury. Op het moment dat 

zowel het vertrouwen in het goede in de wereld, het goede in de meerdere of het goede in jezelf 



 

21 

 

(en elke combinatie van de drie) is verdwenen wordt het lastig om het goede na te streven in je 

leven laat staan in je werk.  

Wat dit betekent op existentieel niveau is maar beperkt onderzocht. Dat psychologen hier niet de 

aangewezen personen voor zijn valt ze niet kwalijk te nemen. Maar wat betekent dit voor deze 

scriptie? Op dit punt aangekomen hebben we al uitgebreid moral injury besproken: we hebben 

gezien wanneer, hoe en waarom het zich manifesteert. We hebben gezien dat er een behandelplan 

is anders dan dat voor PTSD. Toch kan het nog voelen alsof er om de hete brij wordt heen 

gedraaid. Al het voorgaande kan ook gelden voor fysieke klachten: oorzaak, symptomen, 

diagnose en behandeling. Kinghorn kaartte aan wat daaraan schort: Deze definities van moral 

injury focussen zich vooral op het injury gedeelte van moral injury. Hij geeft ook invulling aan de 

moral zijde. Maar ook psychologen zien het tekort (Lancaster & Harris, 2018; Frankfurt & 

Frazier, 2016). De relatief nieuwe term moral injury heeft nog geen duidelijke definitie die PTSD 

bijvoorbeeld wel heeft. Dit maakt onderzoek naar moral injury lastig. Frankfurt en Frazier (2016) 

geven in hun overzicht onderzoek duidelijke gaten aan in de theorie en wijzen ook op het belang 

van theoretisch en kwalitatief onderzoek naar de overschrijding van het goede en de normatieve 

kant van moral injury.  

 

Op zoek naar een verdere invulling van de moraliteit van moral injury richt onze blik zich op het 

existentialisme. Deze filosofische stroming gaat uit van het idee dat de mens zich manifesteert in 

de keuzes die hij maakt. De mens is hierin de bron van haar eigen moraliteit. In het volgende 

hoofdstuk onderzoeken we deze andere helft van moral injury: moraliteit. Dit is wederom een 

theoretisch onderzoek waarbij we op zoek gaan naar bronnen van moderne moraliteit. Hiermee 

behandelen we voor een deel de vragen van Frankfurt en Frazier. Hun andere vraag: de vraag 

naar het overschrijden van het goede lijkt weggelegd voor de romananalyse.  
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Hoofdstuk 2: moral 

 

In het voorgaande hoofdstuk hebben we definities van moral injury onderzocht. Hierbij hebben 

we geconcludeerd dat ondanks dat de definities nog een belangrijk element missen, de morele 

kant van moral injury. In het vervolg van deze scriptie gaan we opzoek naar een invulling van 

moraliteit die past binnen het discours van moral injury. Dit is vooral een discours dat zich 

bezighoudt met actorschap. Men heeft iets gedaan of gelaten dat een blijvend litteken 

veroorzaakt. In het laatste deel van dit hoofdstuk bespreken we hoe we moraliteit terug zien 

komen bij moral injury. Eerst is het echter belangrijk om een basaal beeld te krijgen van wat 

moraliteit eigenlijk is. En of je het kan verwonden. De term moral injury is een bijzondere. Als 

we het vertalen naar het Nederlands krijgen we morele verwonding of morele wond. Wat kan er 

moreel zijn aan een verwonding of wond? 

Moraliteit is datgene wat een moral injury immers anders maakt dan andere 

aandoeningen. Wat maakt een moral injury moral? De meeste verwondingen, blessures die we 

kennen zijn juist een definitie van willekeur. Ziekte lijkt vaak willekeurig zijn slachtoffer uit te 

kiezen. En iedereen heeft wel eens een ongeluk waarbij je jezelf blesseert. Dit is bij uitstek niet 

moral. Ook psychische aandoeningen zijn vaak niet het gevolg van een morele keuze maar 

gewoon een samenloop van omstandigheden. We hebben het dus over een bijzonder soort 

verwonding, een bijzondere aandoening. Het specifieke van deze verwonding blijft echter 

onderbelicht. In de definities die wij tot nog toe zijn tegengekomen is moraliteit vooral een 

kwestie van het goede doen. Een moral injury is dan het gevolg van de negatie van het goede 

doen: het kwade of het slechte. Tegelijkertijd is niet elk geknakte moraal een moral injury en 

resulteert ook niet elke overschrijding van het goede in een moral injury. Dit alles leidt mij tot de 

volgende vraag: Wat is er moral aan een moral injury? Hoe moeten we deze verwonding 

begrijpen als iets in de sfeer van de moraliteit? Voordat we dit kunnen onderzoeken moeten we 

eerst een basaal idee krijgen van moraliteit. 

Al sinds het begin van de filosofie houden filosofen zich bezig met moraliteit: Wat is het 

goede? Voor een volledig overzicht van de geschiedenis van moreel denken is deze scriptie 

helaas niet de plaats. We slaan daarom een paar duizend jaar over en we beginnen onze zoektocht 

bij Michael Hand, een hedendaagse filosoof die zich voornamelijk bezighoudt met het 

onderwijzen van kinderen op het gebied van moraliteit. Hand is een filosoof die gelooft dat er 

universele morele regels bestaan die we moeten volgen, in de traditie van Kant. Wat dit voor ons 
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onderzoek interessant maakt is dat hij denkt over hoe kinderen kan worden bijgebracht wat 

moraliteit is en hoe ze moreel kunnen handelen. Met Hand gaan we kijken naar een morele 

standaard, en waarom die belangrijk is. Hiermee, zoals we zullen zien, problematiseert zijn idee 

van moraliteit ons idee over moral injury. Met de ideeën van Hand wil ik dus een fundament 

leggen voor ons begrip van moraliteit.  

Vervolgens gaan we een stap verder en kijken we naar de specifieke problematiek rondom 

moraliteit en moral injury. Hier ligt de focus op het moment van kiezen in onzekere situaties. 

Hiervoor bestuderen we de werken van een select groepje existentialisten te weten: Soren 

Kierkegaard, Friedrich Nietzsche en Jean-Paul Sartre. Zij laten ons zien dat wanneer je kiest, je 

niet alleen voor jezelf kiest maar voor de mens als soort. Zoals we eerder hebben kunnen lezen 

focussen de definities van moral injury zich op een overschrijding van het goede. Met de ideeën 

van deze drie filosofen onderzoeken we wat het betekent om een grens van het goede te 

overschrijden. We beginnen nu dus met de ideeën van Hand om een idee te krijgen van 

moraliteit.  

 

Moraliteit 

Een moral injury speelt zich op verschillende vlakken van het leven af zoals we bij 

Farswoth et al. hebben kunnen zien. De focus van deze scriptie ligt op het morele aspect van 

moral injury. Waarom dit een ander soort problematiek is dan alleen een psychologische kunnen 

we zien als we kijken naar visies op het menselijk bestaan. Een visie op het menselijk bestaan is 

die van de filosoof Michael Hand, die de zin van het menselijke leven definieert aan de hand van 

moral seriousness. Moral Seriousness is de mogelijkheid te bepalen wat belangrijk is in je leven, 

wat zin geeft. Hand stelt dat dit is wat mensen menselijk maakt: ‘Moral seriousness is precisely 

the thing that is human about human beings, and its cultivation through education the way to 

make them more so.’ (Hand, 2016. p. 49). Moral seriousness is datgene wat een mens mens 

maakt. Hand schrijft dit als pedagogisch pleidooi waarin hij het denken van zijn mentor Richard 

Pring verder ontwikkeld. Pring pleit voor het opleiden van kinderen dat de focus legt op het 

ontwikkelen van moral seriousness. Het belangrijkste dat een kind zou moeten leren is ‘moreel 

serieus’ te kunnen zijn over het eigen leven. Leren welk leven de moeite waard is, en welke 

doelen het nastreven waard zijn. Deze moral seriousness resulteert volgens Hand in een morele 

standaard. Hand beschrijft moral standards als volgt: 
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‘Moral standards … are those with which the subscriber intends and inclines to comply, with 

which she wants and expects everyone else to comply, and violations of which she sees as 

deserving of punishment.’ (Hand, 2016. p. 56).  

 

Een morele standaard, zo stelt Hand, is een idee over de regels van het bestaan waar iedereen zich 

aan moet houden. Voor ons is het interessant deze regels te onderzoeken en te kijken of in 

overtreding in de context van deze regels moral injury plaatsvindt. Een morele standaard gaat 

zover, aldus Hand, dat bij een overtreding er een straf wordt verwacht. Kunnen we hier de 

dynamiek van een moral injury inzien? Waarbij de punishment bij moral injury vooral gericht is 

aan het zelf. Deze morele standaard is voor ons nu een definitie van wat moraliteit is, een set 

regels waar bij overtredingen een straf aan verbonden is. Een morele standaard is volgens Hand 

nodig om een vreedzaam bestaan te kunnen leiden. Hebben we geen standaard, dan is dit ook niet 

mogelijk. Hij wijst hier drie oorzaken voor aan. (1) We zijn ongeveer gelijk in onze capaciteiten, 

en er is dus geen manier om gemakkelijk anderen te overheersen. (2) We hebben een beperkte 

empathische capaciteit voor vreemden en zullen dus eerder voor onszelf en onze directe 

omgeving kiezen dan voor anderen. En er zijn tenslotte (3) niet genoeg middelen -schaarste- om 

ieders behoefte te bevredigen. Hand bespreekt deze combinatie van omstandigheden als de 

noodzaak voor een morele standaard. Hand noemt dit deze redenen de ‘Problem of sociality.’ Er 

is continu gevaar van conflict tussen mensen dat wordt weggenomen door het onderschrijven van 

een morele standaard. Een morele standaard zorgt ervoor dat we met onze beperkte empathie toch 

op een vreedzame manier de schaarse middelen verdelen. Deze standaard is volgens Hand 

universeel en bestaat uit het volgende:  

 

‘The basic moral standards justified by this argument include prohibitions on killing and causing 

harm, stealing and extorting, lying and cheating, and requirements to treat others fairly, keep 

one’s promises and help those in need.’ (Hand, 2018. p. 371).  

 

Dit is de basis, de universele waarde die min of meer een ieder zou moeten onderschrijven. 

Moraliteit, aldus Hand, is een afspraak tussen mensen ten behoeve van de menselijkheid. Hand 

geeft hiermee, naar eigen zeggen, een rationele verantwoording van een universele moraal. Een 

moraal die wordt geschonden in oorlog. Zou dit dan de basis zijn van een moral injury?  

 Het schenden van een universele moraal als oorzaak van moral injury klinkt als een 

verleidelijke aanname. Maar als deze specifieke moraal echt universeel is, en het overtreden tot 

moral injury zou leiden, zouden we dan niet allemaal gebukt gaan onder een moral injury? Wie 



 

25 

 

heeft deze moraal niet overtreden? Wie liegt er niet een keer? Wie heeft er niet een keer 

afgekeken? En wie neemt het op zich om altijd degene in nood te helpen? Hand beargumenteert 

dat onder andere onze beperkte empathie de noodzaak van een morele standaard creëert. Maar de 

morele standaard vereist ook een bepaalde mate van empathie, en gezien het aantal mensen dat 

nog hulp behoeft op de wereld is onze empathie nog steeds niet toereikend. Voor een moral 

injury is meer nodig dan de overtreding van een morele standaard. De morele standaard is te 

abstract, niet persoonlijk genoeg. Om inzicht te krijgen in hoe wij persoonlijk keuzes maken op 

moreel gebied richten we ons nu op denkers die niet bezig zijn met absolute regels maar met 

individuele keuzes. Om dit te doen richten wij ons, zoals eerder gezegd, op existentialistische 

denkers. 

 

De kameel, de leeuw en de militair 

In Aldus sprak Zarathustra staat de beroemde parabel: Van drie gedaanteverwisselingen. 

(Nietzsche, 2006. p. 19). Hierin zet Nietzsche op zijn eigenzinnige manier een idee uit over het 

scheppende wezen dat de mens is. Ook Nietzsche ziet dat de mens de wereld schept. Maar 

Nietzsche ziet ook een mens die de wereld ondergaat, en een mens die zich afzet tegen de wereld. 

Dit geeft hij weer in drie gedaanten van de mens die zich in de woestijn van het bestaan 

bevinden. Allereerst is er de kameel, het lastdier, dat de werkelijkheid gehoorzaam met zich 

meedraagt. De kameel accepteert de wereld zoals die is en blijft lopen met de last die hem wordt 

opgelegd. Het beeld van een groep jonge jongens, gehuld in camouflage uniform, wapen in de 

hand, geconcentreerde blikken, zware rugzakken op hun rug. Het zijn als het ware de kamelen 

van defensie: ze hebben een opdracht die voeren ze uit. Het is niet hun wil daar te lopen, het is 

wel hun werkelijkheid die ze in de vorm van een bevel hebben gekregen. De woestijn is echter 

niet zo leeg als die lijkt. Een andere wil dient zich aan. Nietzsche noemt deze wil, de wil van de 

draak: ‘jij zult.’ Wij kennen deze wil, in dit voorbeeld, als ‘de vijand.’ De wil van de vijand -jij 

zult sterven- wordt echter beantwoord door de soldaten met een ‘nee.’ Deze houding noemt 

Nietzsche de houding van de leeuw. De mens die reageert op de realiteit door deze niet te 

accepteren. De last die de realiteit oplegt wordt niet geaccepteerd. Het beeld van de jonge jongens 

die vechten tegen de vijand is eenvoudig voor te stellen. Het gevecht duurt, en de jongens 

verschansen zich. Een van de vijanden geeft zich -zwaar gewond- over. De jongens zitten vast, 

het gevecht duurt voort. Versterking is niet mogelijk. De medic staat voor een dilemma: hij is 

verplicht de gewonde jongen te helpen maar heeft maar zeer beperkte middelen. Middelen die hij 

later nog nodig kan hebben voor zijn eigen maten. Ondertussen vuren de maten van de gewonde 

jongen nog steeds op hen. Hier introduceert Nietzsche het kind. Het kind zegt niet nee tegen de 
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realiteit, het kind zegt juist ja. Het kind creëert zijn eigen wereld, zijn onschuld geeft ruimte voor 

een nieuw begin. Zoals de medic in ons voorbeeld moet in de situatie waarin hij staat zelf de 

keuze maken, hij moet de situatie vanuit zijn eigen wil aangaan.  

 

Maar wat voor keuze is dit? Kiezen tussen twee uitersten met een onzekere uitkomst? Nietzsche 

noemt dit spel, de wereld aangaan, de wereld scheppen. De keuze is te groot, de gevolgen te 

ernstig. Kan een mens deze vrijheid wel aan? Het antwoord van de existentialisten is ja, de mens 

kan dat. Sterker nog, om moreel te handelen moet je zelfs zelf kiezen. Maar tegen welke prijs 

komt deze keuze? Het eerder genoemde voorbeeld komt uit mijn stagepraktijk waarin militairen 

een soortgelijke situatie beschreven. Hun verhaal raakte mij omdat zij, zonder enige vorm van 

filosofische training, tot een doordacht oordeel kwamen waar zij zelf mee konden leven. Dit is 

echter niet altijd het geval. Het kind staat voor Nietzsche voor de onschuld, het onbeschreven 

blad. Je hoeft maar een film, een roman, of een nieuwsbericht te lezen om te weten dat onschuld 

in oorlog vrij snel is verdwenen. War is messy. In deze situaties ontstaan moral injuries, de mens 

met de vrije keuze die een onmogelijke keuze moet maken. Om deze spanning verder te 

onderzoeken laten we Nietzsche nu voor wat het is en kijken we naar een van zijn existentiële 

voorgangers: Søren Kierkegaard. Kierkegaard bespreekt vrijheid van keuze namelijk als iets in de 

sfeer van de moraliteit in combinatie met de angst die daarmee gepaard gaat. Hiermee lijkt hij een 

mooie ingang voor ons te hebben gecreëerd als het gaat om moral injury. Al was die term hem 

natuurlijk volstrekt vreemd.  

 

Angst 

Kierkegaard was een christelijke denker die zich bezighield met de vraag hoe je goed zou moeten 

leven. Een van zijn belangrijkste uitgangspunten was het idee dat de mens absoluut vrij is. Deze 

vrijheid heeft echter verstrekkende gevolgen. Omdat deze vrijheid absoluut en dus oneindig is, is 

er oneindige keuzemogelijkheid. Tegelijkertijd is de mens zich bewust van deze vrijheid en dat 

hij ook kan kiezen voor de slechte, of zelfs gruwelijkste optie. Dit is beangstigend, the dizziness 

of Freedom (Kierkegaard, 1980. p. 61). Het zijn is eindig en hij is zich daar bewust van: met een 

besef van zijn, komt een besef van niet (meer) zijn. In het spanningsveld van deze begrippen 

ontstaat angst (Anxiety). Angst is voor Kierkegaard de spanning tussen het zijn en het niet zijn. 

Als mens ben je je bewust van je zijn en ook van het feit dat je zijn niet oneindig is. Sterker nog, 

je kan zelf een einde aan je zijn maken. Dit maakt angst, zoals Rollo May het interpreteert, een 

ontologische eigenschap van het bestaan, gegrond in het bestaan zelf. Hij gaat verder door te 

zeggen: ‘Anxiety is the subjective state of the individual’s becoming aware that his existence can 
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become destroyed, that he can lose himself and his world, that he can become “nothing.”’ (May, 

1994. p. 109-110). Dit citaat is voor mij de ingang naar moral injury, zoals die verderop zal 

worden uitgewerkt. Nu volstaat deze definitie van angst als inleiding in de thematiek.  

 

Moraliteit scheppen 

Anxiety is dus de grondangst die het gevolg is van de bewustzijn van onze vrijheid. Het is de 

spanning tussen het zijn en niet zijn, en de keuze die de mens daar zelf in heeft. Maar wat is hier 

moreel aan? Anxiety lijkt niet te maken hebben met moraliteit. De oorzaak van angst, de 

oneindige keuzevrijheid van het zijn, is echter ook de basis van moraliteit. Zijn wij immers niet 

vrij te kiezen dan is er ook geen moreel juiste keuze en wordt het menselijke handelen 

gereduceerd tot causaliteit. Humanisten gaan er vanuit dat mensen vrij zijn om te kiezen en dus 

moreel te handelen. Jean-Paul Sartre schrijft in L'existentialisme est un humanisme over dit idee: 

‘The first effect of existentialism is to make every man conscious of what he is, and to make him 

solely responsible for his own existence.’ (Sartre, 2007. p 23). Wat wil dit zeggen, to make every 

man conscious of what he is? Met wat bedoelt Sartre eigenlijk dat. De mens is volgens 

existentialisten eerst, en reflecteert vanuit dat zijn over wat (of hoe) hij is. De mens creëert, met 

andere woorden, zichzelf. Sartre gaat er vanuit dat er geen externe waarheden zijn over de mens 

buiten de mens zelf. Er is geen god die de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen. Dit betekent 

dus voor Sartre dat, wanneer de mens vrij is om te kiezen, de mens vrij is om zijn eigen leven 

vorm te geven. En omdat mensen samen de mensheid vormen, vormt ieder mens zichzelf en de 

mensheid. 

Door het existeren creëert men meer dan alleen zichzelf, de mens creëert de mens. Er is 

wederom geen vast idee van de mens als principe, slechts handelende mensen die ons beeld van 

de mens vormgeven. Met het vormgeven van het eigen bestaan geeft de mens namelijk vorm aan 

de mens als geheel: je keuzes hebben consequenties buiten jezelf. Als iemand ervoor kiest boeken 

te schrijven, is diegene niet alleen zelf een schrijver van boeken maar maakt van de mens als 

geheel een soort die boeken schrijft. Deze verantwoordelijkheid voelt de mens. Voor alles wat je 

doet, had je ook iets anders kunnen kiezen, misschien beter misschien slechter. Maar pas door te 

handelen kan je weten of je goed of slecht handelt. Dit omdat er buiten het handelen geen goed en 

kwaad bestaat, het hangt niet los in de lucht.  

Terugkomend bij dit idee van Kierkegaard ziet ook Sartre de angst die hierbij komt kijken 

als onderdeel van de vrije keuze: ‘It is not a screen that separates us from action, but a condition 

of action itself.’ (Sartre, 2007. p 27). Angst volgt uit het feit dat we keuzes moeten maken. Niet 

kiezen is immers ook een keuze en dus eigenlijk niet mogelijk: Ik besta dus ik kies. De angst die 



 

28 

 

dit voortbrengt is universeel omdat het onderdeel is van de menselijke conditie, dat wil zeggen, 

vrij en verantwoordelijk voor die vrijheid. Deze keuzes moet men maken zonder a priori kennis 

van goed en kwaad. God is immers dood en er is geen externe bron die ons kan vertellen wat 

goed en kwaad is. ‘You are free, so choose; in other words, invent. No general code of ethics can 

tell you what you ought to do; there are no signs in this world.’ (Sartre, 2007. p 33). Wat wil dit 

zeggen? Sartre maakt duidelijk dat in het handelen de moraliteit schuilt, wij moeten handelen om 

erachter te komen wat de beste keuze is. Net zoals een schilder een schilderij moet maken om te 

weten of het een goed schilderij is moet de mens kiezen, handelen om te weten of het het juiste is. 

En net als een kunstenaar ben je zelf de auteur zijn van je keuze. Wat hier in veel woorden staat is 

dat goed en kwaad niet bestaan, zonder dat de mens ze in de wereld heeft gebracht.  

Aan het begin van dit hoofdstuk hadden we het over een overschrijding van het goede als 

oorzaak van moral injury. Vervolgens hebben we gezien dat Hand dit goede zag als een sociale 

afspraak, de morele standaard, die het antwoord was op ‘The problem of sociality’. Mensen 

zouden niet met elkaar kunnen samenleven als er geen moraal was om hun gedrag te sturen. Nu 

zien we echter filosofen die deze moraal verwerpen als iets waar je je aan moet houden maar 

beargumenteren dat je ultiem vrij bent om te kiezen. Wat interessant is aan het idee van Sartre is 

dat deze grens van het goede gecreëerd wordt met de beslissing die je maakt. In het maken van 

een keuze, in het handelen schep je de grens die je dan ook overschrijdt.  

Dit idee benoemt Laurens ten Kate in zijn oratie als ‘de vreemde vrijheid’. Laurens ten 

Kate schrijft over een tijdgenoot van Sartre, Camus, die deze scheppende kracht ‘de vreemde 

vrijheid’ noemt. Deze vrijheid is vreemd omdat zij de wereld vormgeeft door te scheppen maar 

door te scheppen, schep je ook jezelf. De schilder schept een schilderij en schept daarmee 

zichzelf als iemand die schildert. Schilderij en schilder vallen op een bijzondere manier samen: 

de schilder geeft zin aan het schilderij en daarmee ook zin aan zijn eigen leven. Dit idee overstijgt 

het idee van het klassieke subject-object onderscheid. De schilder schildert zijn schilderij niet in 

een vacuüm maar in zijn eigen wereld. Dit noemt Ten Kate, hierin Charles Taylor volgend, social 

imaginaries. (Ten Kate, 2016. p. 37). Dit is eenvoudiger voor te stellen als we kijken naar een 

voorbeeld uit de kunstgeschiedenis. Met het ontstaan van moderne kunst zien we dat schilderijen 

minder naturalistisch worden, een impressionisme schilderij probeert het moment vast te leggen. 

Schilders in die tijd maken de overgang van natuurgetrouwe schilderijen naar schilderijen met 

fellere kleuren en precisie maakt plaats voor een lossere stijl. Met het maken van zo’n ‘nieuwe’ 

vorm van kunst creëert een schilder tegelijkertijd (1) een schilderij, (2) zichzelf als schilder, en 

(3) geeft hij vorm aan de schilderkunst. Los van elkaar, en dat is het punt, bestaat het gewoon 

niet. Er bestaat geen kunststroming zonder kunstenaar, er bestaat geen schilder zonder 
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schilderijen en er bestaan geen schilderijen die geen deel uitmaken van een kunststroom. Dit 

laatste is misschien nog het moeilijkst te vatten maar wordt vrij duidelijk als we wat preciezer 

kijken. Natuurlijk zijn er schilderijen die geen deel uitmaken van een kunststroom. Deze 

schilderijen zien wij echter dan meestal niet als kunst. Dit is het vreemde van vrijheid: je handelt 

en wordt gehandeld.  

 

 

De militair als kunstenaar 

Als we kijken naar moraliteit op deze manier, als kunst, en naar de mens als schepper van 

moraliteit. Wat zien we dan? Welke gronden heeft de militair dan nog om zijn keuze op te 

baseren. Welke moraal is hier van toepassing? Dit is de menselijke conditie volgens Sartre. Deze 

vragen moet iedereen voor zichzelf beantwoorden. Onthecht van de wereld om zo zelf de wereld 

op eigenzinnige manier vorm te moeten geven. Geen script dat moet voldoen aan de regels van 

het vak, geen opdracht, slechts een vrije keuze. Iemand, zo stelt Sartre, is altijd vrij om te kiezen, 

omdat elke regel overschreden kan worden. Elk argument tegen de vrije keuze is volgens Sartre 

in Bad Faith, te kwader trouw. Je doet voorkomen alsof je niet vrij bent, alsof je gebonden bent 

terwijl je absoluut vrij bent. Je kan ervoor kiezen de regels te overtreden, de heersende moraal te 

negeren of je moeders advies in de wind te slaan (in het midden gelaten of dit slim is of niet): 

‘Man makes himself; he does not come into the world fully made, he makes himself by choosing 

his own morality, and his circumstances are such that he has no option other than to choose a 

morality.’ (Sartre, p. 46). Laat je je echter leiden door een externe moraal dan ben je te kwade 

trouw, dan schep je niet je eigen wereld maar die van een ander. En dit is, aldus Sartre, een grote 

fout. Dit idee in de praktijk zien we geïllustreerd door Václav Havel (1936-2009), een 

Tsjechische activist ten tijde van het communistische regime. Havel gaf een concreet voorbeeld 

van bad faith: de groenteboer die een bordje ophangt met daarop de boodschap van de heersende 

partij. Hij is het niet eens met de heersende partij maar hangt de boodschap op om niet in de 

problemen te komen. Dit is niet onschuldig. Met het ophangen van het bordje draag je bij aan het 

systeem waar je het niet mee eens bent. Hiermee wordt je onderdeel van het systeem waar je het 

niet mee eens bent.. Het systeem is immers niets meer of minder dan de mensen die dat systeem 

vormgeven én volgen. (Havel, 2009).  

Een berucht voorbeeld uit de militaire geschiedenis is de slachting bij Mỹ Lai. 

Amerikaanse soldaten waren tijdens de Vietnamoorlog op zoek naar vietcong strijders in het 

kleine dorpje Mỹ Lai. Toen zij die niet vonden is bijna de gehele bevolking van het dorp 

vermoord, allemaal burgers: ouderen, vrouwen en kinderen. Dit is het gevaar van niet je eigen 
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keuzes maken maar slechts doen wat er van je verwacht wordt. Tegelijkertijd laat dit ook zien 

hoe wel zelf keuzes maken kan leiden tot wat als goed kan worden beschouwd. Een Amerikaanse 

helikopterpiloot, Hugh Thompson, zag wat er gebeurde en greep in. Uiteindelijk zelfs door de 

wapens op Amerikaanse troepen te richten. Om een moreel juiste keuze te maken moet er in 

vrijheid gekozen worden - onthecht-. Thompson kiest ervoor de structuur van het leger los te 

laten en vanuit zijn eigen perspectief een andere keuze te maken. Dit is naar mijn idee een 

voorbeeld van moreel handelen door zelf te kiezen. Dat hij kiest maakt het niet tot een goede 

handeling, hij kan immers er ook voor kiezen bevelen te volgen. Het goede zit in de vrije keuze 

die hij maakt. Hij kiest niet voor de makkelijke weg, maar voor datgene dat hem goed lijkt.  Met 

dit laatste voorbeeld is de brug naar het militaire geslagen en komen we weer dichter bij datgene 

naar waar we op zoek waren: een existentiële betekenis van moral injury.  

 

De grens creëren en overschrijden 

In het voorgaande hebben we kunnen zien hoe existentialistische denkers het goede voor zich 

zien. Kwaad, zo zegt Kierkegaard, bestaat niet, zolang er geen kwaad wordt gedaan: ‘sinfulness 

is in the the world, only insofar as it comes into the world as sin.’ (Kierkegaard, 1980. p. 33). 

Vooraf denken dat er een grens is van je mogelijkheden is te kwader trouw. En zoals Kierkegaard 

en Sartre zouden beargumenteren: ingebeeld. Het is een moraal die ons is opgelegd. Misschien 

door onszelf, misschien door onze opvoeding, misschien door de Rules of Engagement. Hun 

gedachte is: wij zijn absoluut vrij. Wij kunnen de grens oversteken, er staat geen douanebeambte, 

geen hek, er zijn geen slagbomen. En hoe groot en onoverzichtelijk de gevolgen ook mogen zijn, 

de keuze is vaak vrij eenvoudig. Help ik, of help ik niet. Schiet ik, of schiet ik niet. In het lezen 

over existentialisme en moral injury ontstond steeds meer een vermoeden: moral injury is niet 

een grens overschrijden, het is erachter komen dat er geen grens is. Het goede (en het kwade) is 

geen gegeven maar een proces dat wordt vormgegeven in de keuze die mensen maken. Deze 

keuze moet vrij zijn om moreel te kunnen zijn. 

 Deze ideeën lijken in rechtstreekse tegenstelling te zijn met de ideeën van Hand, hij meent 

immers dat er een universele standaard is waar je naar moet leven. Sartre zou echter 

beantwoorden dat dit helemaal niet wenselijk of zelfs mogelijk is. Mag je iemand doden die op 

het punt staat iemand anders te doden? Mag je liegen om iemand in nood te helpen? Deze ideeën, 

hoe mooi ze ook zijn, bieden helemaal geen hulp als het gaat om het juiste te kiezen. Je moet, 

aldus Sartre, je eigen keuze maken. Kunnen we de ideeën van Hand dan zomaar vergeten? 

Misschien moeten we eerst nog wat preciezer kijken. Hand schetst deze morele standaard als een 

manier waarop mensen met elkaar kunnen samenleven. Als een rationele, maar impliciete, 
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afspraak tussen mensen. Als we deze standaard ook zo zien, als afspraak, dan is er opeens veel 

meer mogelijk. Een afspraak is namelijk niet extern aan mensen maar ontstaat door menselijk 

handelen. Dit is vanuit een existentialistisch standpunt nog te accepteren. Een existentialist zou 

echter wel zeggen dat de standaard geen grens is. Dat in het maken van een keuze de standaard 

niet leidend is.  

Hier lopen we echter wel tegen een probleem aan als we kijken naar moral injury. Een 

moral injury, zo hebben we in het vorige hoofdstuk gezien, is een overschrijding van het goede. 

In dit hoofdstuk hebben we onderzocht hoe goed en kwaad ontstaat. We hebben eerst gezien hoe 

moraliteit een afspraak kan zijn en vervolgens hebben we dat weer geproblematiseerd. Waar 

komen we dan op uit? Dat deze theorieën elkaar niet uitsluiten gaan we in het laatste deel van dit 

hoofdstuk zien. 

 

Het morele van moral injury 

In dit hoofdstuk zijn we opzoek gegaan naar de moraal van moral injury. Aan de hand van 

existentiële denkers hebben we argumenten gezien voor het idee dat de grens, waarover zo vaak 

wordt gesproken in de theorie over moral injury, van menselijke maak is. Dat dit voor psychische 

problemen kan zorgen benadrukt Kierkegaard in het midden van de negentiende eeuw al. 

Kierkegaard geeft in zijn theorie een verklaring aan de hand van het verhaal van Adam, als 

prototype mens. In het bijbelverhaal genesis wordt Adam verboden te eten van de boom des 

levens en van de boom van kennis van goed en kwaad. Het geven van een verbod maakt echter 

ook het overtreden van het verbod mogelijk. Je kan een regel die niet bestaat niet overtreden. 

Volgens Kierkegaard ontstaat ontstaat hier angst: ‘The prohibition induces in him anxiety, for the 

prohibition awakens in him possibility.’ (Kierkegaard, 1980. p. 44). Verbod maakt de 

mogelijkheid actueel. Verbod kan in dit geval in veel vormen voorkomen. Dit verbod, zo 

beargumenteerd Hand, is de morele standaard die de mens onderling heeft afgesproken. Hier 

komen denk ik de ideeën van Sartre en Kierkegaard samen met de ideeën van Hand. Waar Sartre 

en Kierkegaard de nadruk leggen op individuele vrijheid, benadrukt Hand de universaliteit van 

moraliteit. Sartre en Kierkegaard betwisten de geldigheid van deze regels maar ontkennen hun 

bestaan niet. Sartre geeft juist een pleidooi je los te maken van regels extern aan jezelf. Hiermee 

erkent hij het bestaan van de regels, al is hij van mening dat je je er niet aan hoeft te houden. En 

in dit spanningsveld bestaat moral injury.  

 We zagen de piloot Thompson die zijn eigen landgenoten ongewapende burgers zag 

executeren. Deze waarneming gaf hem de ‘mogelijkheid’ zich tegen zijn eigen mannen te keren. 

Hem werd een keuze voorgelegd die niemand zou willen maken. De vrijheid om te kiezen je 
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eigen mannen in het vizier te nemen. Een fundamentele keuze die een effect op je heeft als mens. 

We zien meteen dat de universele moraal van Hand hier geen handvatten geeft. Toch weegt het 

zwaar op Thompson.  

Deze angst is wat Kierkegaard de grondangst noemt. Kunnen we moral injury in dit licht 

zien? Als een gevolg van onze vrijheid om moraliteit in de wereld te brengen? Als we kijken naar 

de eerder gegeven definitie van Litz et al. lijkt dit goed te passen: ‘Perpetrating, failing to 

prevent, bearing witness to, or learning about acts that transgress deeply held moral beliefs and 

expectations.’ (Litz, Stein, Delaney, Lebowitz, Nash, Silva & Maguen, 2009. p. 700). Wat aan 

deze definitie dan mist, is de nadruk op de keuze die men heeft. Er wordt gekozen om een grens 

te overschrijden. Hiermee onderscheidt het zich van andere verwondingen die van buitenaf 

worden opgedaan. Het is het eigen handelen (ook als reactie op anderen) die de oorzaak is van de 

verwonding, het is een interne verwonding, in de zin dat het zelf is aangedaan. Dat men een eigen 

grens overschrijdt maakt het niet minder erg. Men zou kunnen denken dat een interne grens, een 

minder waardevolle grens is dan een absolute, van buiten gestelde grens. Wat we hier 

beargumenteren is dat elke grens uiteindelijk een interne is en de waarde die daaraan wordt 

gehecht niet per se afhangt van of het feit of die grens een objectief gegeven is.  

De moraliteit van een moral injury die zit in de vrijheid die vooraf is gegaan aan de 

handeling die een moral injury veroorzaakt. De moraliteit zit dus in de oorzaak van de moral 

injury, in de aard van het moral injurious event. Om dit idee concreter te maken slaan we nu een 

zijpad in en kijken we naar een onderzoek naar moraliteit bij bureaucraten. Hier komt een 

andersoortige problematiek naar voren die we in de conclusie aan het voorgaande gaan 

verbinden.  

 

 

Impossible situations 

Veel literatuur over moral injury gaat over een gebrek aan vertrouwen. Wat we in het voorgaande 

hebben gezien is dat het niet gaat om het vertrouwen dat iets kan. Het is juist het vertrouwen dat 

sommige dingen niet kunnen dat geschaad is, dit is wat we angst noemden. Een ander probleem 

is dat goede opties elkaar kunnen uitsluiten. De Amerikaanse politicoloog Bernardo Zacka 

onderzocht deze situatie bij ambtenaren. In When the State Meets the Street (2017) onderzoekt hij 

hoe de bureaucratie van de staat met de realiteit van de straat botst. Hij richt zich hierbij vooral 

op de ambtenaren die zich midden in deze botsing bevinden. Een van zijn ideeën is die van de 

Impossible Situation. Wat maakt dat bureaucratiën mensen in Impossible Situations kan brengen? 

Zacka stelt dat impossible situations: ‘force agents to take actions that are irreconcilable with 
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their role conception, they force them to jeopardize that. Such situations put workers in conflict 

with their own selves.’ (Zacka, 2017. p. 228). Het gaat dus om een gedwongen (forced) situatie, 

waaruit ambtenaren niet kunnen ontsnappen. Een voorbeeld dat Zacka geeft is dat van de 

politieagent die wordt opgedragen alle mensen van wie hij vermoedt dat ze illegaal zijn aan te 

houden en om papieren te vragen. De agent ziet zichzelf als dienst getrouw, hij volgt bevelen die 

hij krijgt met succes op, maar hij ziet zichzelf ook als iemand die midden in de samenleving staat 

en deze dient. Dit zijn twee morele posities die hij ineemt maar die opeens niet meer samengaan. 

Hij kan zijn twee heren (de staat en de samenleving), vrij letterlijk, niet meer tegelijk dienen. Als 

politieagent wordt hij geacht een positie van autoriteit in te nemen in naam van de staat, dit om de 

mensen in de staat te beschermen. Hij heeft hiervoor bijzondere bevoegdheden die anderen niet 

hebben. De afspraak is echter wel dat hij zich aan de regels van de staat houdt. Zijn deze regels 

echter in direct conflict met datgene wat nog meer van hem verwacht wordt dan ontstaat een 

impossible situation. Hij moet of stoppen met de actie (het semi willekeurig aanhouden van 

mensen) of zijn identiteit veranderen: ‘Bureaucrats find themselves committed to moral 

dispositions that they have, in part, been encouraged to adopt by the organization, while being at 

the same time compelled to act in ways that disregard, and sometimes even undermine, such 

dispositions. (Zacka, 2017. p. 229). Dit is dus een probleem in de structuur van zijn werk, het is 

niet een persoonlijk probleem maar een probleem dat wordt gecreëerd door wat er van hem 

gevraagd wordt. 

Zacka verkent de betekenis voor impossible situation voor moral injury niet. Zijn 

inzichten zijn echter wel belangrijk voor het begrijpen van moral injury bij militairen, juist omdat 

ook zij, letterlijk, frontliniewerkers zijn. Als militair ben je de uitvoerende macht van een staat. 

Hierdoor ontstaan dezelfde spanningen als bij bureaucraten in de meer traditionele zin. Ook 

soldaten hebben te maken met mandaat vanuit de staat en de regels die daarbij horen (Rules of 

Engagement) maar ook hun eigen morele kompas. Dat dit problemen kan opleveren is in de 

Nederlandse geschiedenis pijnlijk duidelijk geworden in Srebrenica. Een impossible situation 

ontstaat wanneer er meerdere morele werelden binnen een persoon niet compatibel zijn. Het is 

niet dat een keuze slechts schuurt met een andere keuze, het is een double bind, kiezen voor het 

een, het ander volledig verdrijft: ‘A successful response to either signal is a failed response to the 

other.’ (Zacka, p. 231). Dit kan grote gevolgen hebben zoals we verderop zullen zien.  

 

Tragic moments 

Ook Zacka put inspiratie uit oude Griekse teksten. In zijn tekst haalt Zacka de mythe van 

Antigone aan. Antigone wil tegen de wil van haar koning (en schoonvader) haar broer begraven. 
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Haar broer probeerde zelf de troon te bestijgen en wordt als straf dus niet begraven. Zij wil echter 

haar plicht als burger en schoondochter niet verzaken, tegelijkertijd wil ze haar plicht als zus wel 

vervullen. De opties sluiten elkaar echter uit. Het is interessant dat dit concrete keuzes zijn: ‘not 

just a choice between two abstract duties or obligation; it is a choice, rather, than entirely 

implicates her sense of self.’ (Zacka, 2017. 225) We zullen in het volgende hoofdstuk zien dat de 

hoofdpersoon in Yellow Birds, voor een bijna identieke keuze staat. Antigone twijfelt echter niet 

lang en begraaft haar broer. Haar morele twijfel is niet het gevolg van kwaad doen, iemand 

begraven is immers niet een voorbeeld van een kwaadaardige daad, eerder het tegenovergestelde. 

Het betekent echter in deze situatie wel dat ze een deel van haar eigen morele identiteit -

gehoorzaam burger- ondermijnt. Zacka ziet dit als iets anders dan een impossible situation. Het is 

een moment waarop gekozen moet worden, niet een structurele spanning waarin zij zich begeeft. 

Daarnaast gaat het om een rolconflict (de rol van zus en burger), niet om een spanning binnenin 

de rol (zoals bij de agent). Voor Zacka is de bureaucraat het onderwerp van onderzoek, en in die 

context is dit onderscheid te begrijpen. Als we echter kijken naar militairen is daar iets anders aan 

de hand.  

Om aan te geven wat militairen anders maakt dan traditionele bureaucraten wil ik graag 

kijken naar manieren waarop men volgens Zacka kan reageren op impossible situations: 

vertrekken, je uitspreken, of loyaal aan je eigen moraal blijven. Vertrekken is bij militairen (zo 

goed als) onmogelijk, je uitspreken tegen de hiërarchie is, zeker tijdens de uitzending, ook geen 

optie, en loyaal blijven aan je eigen moraal is lastig aangezien het niet opvolgen van orders 

waarschijnlijk ook tegen die moraal ingaat. Daarnaast kan het resulteren in forse 

(gevangenis)straffen. Een goed voorbeeld van de onmogelijkheid hiervan is de Nederlandse 

documentaire Befehl ist Befehl2 waarin we zien hoe een eenheid tegen het bevel van een kapitein 

protesteert omdat de missie te gevaarlijk zou zijn, zonder goede voorbereiding. Voor de 

onderofficieren die het bevel moeten uitvoeren is dit een onaanvaardbaar risico en ze protesteren 

bij de kapitein. Deze houdt echter voet bij stuk en roept in het Duits ‘Befehl ist Befehl.’ De 

onderofficieren die hun manschappen niet in onnodig gevaar willen brengen maar tegelijkertijd 

wel willen voldoen aan hun plicht ten opzichte van de hiërarchie stellen een uitstel van de missie 

voor. Ook dit is voor de kapitein niet aanvaardbaar.  

 Hier is dus sprake van militairen die zich uitspreken en daarmee vasthouden aan hun 

eigen morele kader. Dat een impossible situation iets structureels is, wordt duidelijk als er 

uiteindelijk een vertrek volgt van de onderofficieren: ze worden naar huis gestuurd en wordt 

                                                 
2 https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/befehl-ist-befehl-in-uruzgan 

https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/befehl-ist-befehl-in-uruzgan
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tegen hun eigen wil dus Zacka’s andere optie werkelijkheid: vertrek. Wat we hiermee hebben 

gezien is dat voor militairen impossible situations, worden versterkt omdat de structuur van een 

defensie-organisatie, die steunt op gehoorzaamheid, zich niet leent voor de manieren waarop 

mensen actief kunnen reageren op de situatie. Hiermee komen we bij de laatste vormen van 

omgaan met impossible situations. Deze vormen zijn volgens Zacka onwenselijk en zijn meer 

vormen van hoe je de situatie kan ondergaan en uithouden dan een actieve respons.  

Allereerst kan je de impossible situation niet herkennen als zodanig. Zacka kent deze 

houding toe aan het ontkennen van je eigen betrokkenheid bij de zaak. Deze houding is volgens 

Zacka moeilijk vol te houden en niet wenselijk. Anderen zullen ook niet zien dat ze in een 

impossible situation zitten maar ervaren het als een persoonlijk falen. Dit kan omdat het soms 

lastig te zien is dat er structurele problemen zijn: ‘The structural roots of impossible situations are 

often opaque to those who are enmeshed in them.’ (Zacka, 2017. p. 235). Vervolgens is het ook 

mogelijk jezelf te vertellen dat de situatie niet onmogelijk is maar dat die alleen onmogelijk leek. 

Dit zelfbedrog is volgens Zacka lang vol te houden maar leidt tot een moreel verstoord 

wereldbeeld en is ‘te kwader trouw’. Wat overblijft is cynisme: ‘To give up on the idea that 

public agencies are a space amenable to moral commitments…’ (Zacka, 2017. p. 236). Een 

gebrek aan vertrouwen in de werking van het staatssysteem in de morele ruimte. Hoe deze laatste 

reacties op impossible situations in de praktijk vorm krijgen laat Zacka in het midden. Opvallend 

is hoeveel deze laatste wijze van omgaan met impossible situations lijkt op het conceptuele 

model van moral injury. De door Zacka beschreven vormen komen vooral terug in de interne 

worsteling die voorafgaat aan de problematische duurzame schuld en schaamte. Wat volgt is een 

leegte, het cynisme dat de wereld op afstand houdt. Via dit lange zijpad komen we weer terug bij 

ons onderwerp: een existentiële betekenis van moral injury. 

 

Structuur 

Wat we in de vorige paragraaf heb gezien is dat de morele problematiek van een moral injury niet 

alleen individuele problematiek is. Zacka’s bestudering van impossible situations geeft heel 

helder weer hoe intrinsiek iemands werkomgeving is aan iemands morele problematiek. Het is 

van belang hierbij te bedenken dat het om meer gaat dan een oorlogssituatie. Zacka geeft 

voorbeelden uit het klaslokaal, het buurtcentrum en de politie. Hij noemt de betrokkenen echter 

wel frontliniewerkers. En als militairen ergens zijn, dan is het wel aan de frontlinie. Om achter de 

existentiële betekenis van moral injury te komen moeten we dus niet alleen kijken naar hoe moral 

injury tot stand komt in het individu maar juist in de context van het individu. Een belangrijker 

punt dat Zacka maakt is het gegeven dat morele problematiek voort kan komen uit het idee van je 
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eigen rol. Dit wil zeggen dat ook bij het maken van een juiste beslissing -het begraven van je 

broer bij Antigone- er nog steeds problematiek rondom je keuze kan ontstaan. Dit kan omdat 

binnen de rol die je hebt, er dingen van je gevraagd worden die niet met elkaar samen gaan. Als 

militair heb je op uitzending een buitengewoon brede rol. Je bent collega, vriend, ondergeschikte, 

leidinggevende, mens, en krijger. Geen van deze rollen is los te zien van je beroep als militair. 

Toch vraagt deze rol verschillende dingen van je, dit kan grote dilemma’s opleveren zoals we 

zullen zien in het volgende hoofdstuk.  

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar een filosofische invulling van het begrip moral injury. 

Om dit te doen hebben we gekeken naar het idee van Michael Hand en een universele moraal en 

naar existentiële denkers en hun idee van het goede doen, en specifieker, het goede scheppen. Bij 

deze filosofische beschouwing kwam naar voren hoe het goede ontstaat in de wereld, namelijk 

door de afspraken en keuzes van mensen. Samengevat bestaat het goede niet buiten de menselijke 

handeling. Dit maakt van de mens (en dus de militair) een kunstenaar van het goede. Een logisch 

gevolg hiervan is dat niet alleen het goede door de mens wordt geschapen maar ook het kwade. Is 

een moral injury dit, de realisatie dat je kwaad hebt gedaan? Dit is een deel van het antwoord. Het 

gaat echter verder dan dat. Met het doen van kwaad maak je van jezelf iemand die kwaad kan 

doen. Nu is dat per definitie het gevolg van de vrijheid om te kiezen maar het gaat verder dan dit. 

Hiervoor hebben we Kierkegaard bestudeerd. Hij stelt dat deze vrijheid, deze leegte, 

duizelingwekkend is. Op het moment dat jij een wapen draagt, kan je ieder nietsvermoedende 

voorbijganger aanvallen. De realisatie dat je kwaad kan doen en de mogelijke gevolgen hiervan 

veroorzaken de angst. Ook dit is een deel van het antwoord naar een existentiële betekenis van 

moral injury. Het laatste puzzelstukje van het antwoord ligt in impossible situations. Situaties 

waar je door het juiste te doen, jezelf kan schaden. Deze situaties zijn niet het gevolg van 

persoonlijke tekortkomingen maar van structurele onmogelijkheden. Twee eisen aan je rol die 

elkaar uitsluiten. In de analyse van dit fenomeen hebben we gezien hoe het goede doen, alsnog 

kan resulteren in een morele worsteling. Doordat militairen in hun werk veel ondergaan en doen 

waar ze geen agentschap over hebben ontstaat er stress. Door de veelzijdigheid van hun rol kan er 

binnen de rol een moreel conflict ontstaan, de impossible situation. Het institutionele 

onvermogen om met impossible situations om te gaan lijkt een grote factor in het ontstaan van 

een moral injury. Daarnaast kenmerkt hun handelen zich door het feit dat er veel op het spel staat. 

In het moeten handelen schuilt het gevaar van (noodzakelijk) kwaad doen. Met het doen van dit 
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kwaad ontwikkelt de militair zich tot iemand die in staat is kwaad te doen. De angst die dit met 

zich meebrengt is een voedingsbodem voor moral injury.  
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Hoofdstuk 3: roman 

 

‘Elke dag probeerde de oorlog ons te doden, maar vooralsnog zonder succes. Niet dat onze 

veiligheid gewaarborgd was. We waren niet voorbestemd te overleven. We waren hoe dan ook 

niet voorbestemd, tot niets.’ (Powers, 2012. p 10)3 

 

De indrukwekkende oorlogsroman The Yellow Birds (2012) van Kevin C. Powers begint met een 

poëtische en duistere beschrijving van de Irakoorlog. Het is 2004 en een jaar daarvoor is Amerika 

samen met haar bondgenoten Irak binnengevallen. Wij volgen soldaat John Bartle, de verteller 

van het verhaal, zijn maat Daniël ‘Murph’ Murphy en zijn sergeant, Sterling. De roman volgt hen 

gedurende hun opleiding en uitzending. Ook dekt de roman de tijd nadat Bartle terugkomt in zijn 

thuisstaat Virginia. De roman kent een niet chronologische structuur waar steeds de verschillende 

plaatsen en tijden elkaar opvolgen. Bartle vertelt het verhaal terugkijkend op het verleden. 

Hierdoor komen we erachter dat Murph al snel zal komen te overlijden. Ook leren we van Bartle 

dat Murph niet zomaar is gesneuveld. Er is iets gebeurd. Gedurende de roman wordt duidelijk dat 

Bartle en Sterling, Murph zijn mishandelde lijk vinden. En om de familie te behoeden voor het 

gruwelijke aanzicht besluiten ze hem in de Tigris te laten wegdrijven. Bartle schrijft nog wel een 

brief als zijnde Murph aan diens moeder. Teruggekomen in Amerika leeft Bartle in isolatie. Zijn 

tijd in Irak achtervolgt hem en hij komt uiteindelijk in de problemen door zijn handelen na de 

dood van Murph. Na een gevangenisstraf van vijf jaar komt hij vrij en kiest hij voor een 

kluizenaarsbestaan in de bergen van Virginia. Aan de hand van The Yellow Birds gaan we in dit 

hoofdstuk een andere, existentiële, dimensie schetsen van Moral injury. 

 

In de voorgaande hoofdstukken hebben we een beeld van moral injury geschetst. In het eerste 

hoofdstuk vroegen we naar de definitie van een moral injury: wat is het? Een definitie is het 

antwoord op de wat vraag. Wat is de definitie en wat zijn de symptomen? Moral injury is een 

term uit de psychologie die, in tegenstelling tot PTSD, zich bezighoudt met daders in de breedste 

zin van het woord. PTSD lijkt meer op een ‘normale’ verwonding, je loopt het op, je bent een 

slachtoffer. PTSD is een angststoornis, moral injury, eentje van schuld en schaamte. Het gaat om 

veteranen die na uitzending terugkomen en niet meer kunnen of willen deelnemen aan de 

maatschappij. Die zich isoleren, zichzelf keuzes en handelingen verwijten en daar geen hulp bij 

                                                 
3 Vanwege de leesbaarheid van de tekst verwijs ik bij verdere citaten van The Yellow Birds alleen naar het 

pagina nummer. 
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vinden. Ze komen los te staan van zichzelf en hun omgeving. ‘Pure ptsd is rarely what wrecks 

veterans’ lives… Moral injury… does.’ (Shay, 2014. p. 184). Het ontwricht het leven van een 

militair zodanig dat een ‘normaal’ leven onmogelijk lijkt. We hebben gezien dat psychologen in 

hun analyse concludeerden dat het idee van het goede was aangetast. Het vertrouwen in het zelf 

en de wereld was geschonden. Wat dit wil zeggen werd echter niet helemaal duidelijk. Wat is dit 

goede?  

 

In het tweede hoofdstuk hebben we aan de hand van enkele belangrijke denkers op het gebied 

van de existentiële filosofie moral injury doordacht. Hier gingen we in op de vraag: wat is moral 

aan moral injury? Aan de hand van onder andere Kierkegaard en Sarte onderzochten we de 

oneindige mogelijkheden en de gevolgen van al deze mogelijkheden. Het goede bleek niet 

gegeven. Het goede bestaat niet eens buiten de handeling zelf. Het goede bleek een kunstwerk te 

zijn dat ontstaat in de keuzes die iemand maakt. Idem voor het kwade. Een handeling is moreel 

omdat het moraliteit creëert. Je vormt met een handeling namelijk niet alleen jezelf en je 

omgeving. Je vormt met je handeling de mensheid. Net als een kunstenaar zichzelf, het 

kunstwerk, en de kunststroom vormt, vormt de mens, zichzelf, zijn handeling, en de mensheid. Er 

is geen goed buiten datgene wat wij doen. De wereld om ons heen is onverschillig en stil. 

Amoreel. Uit deze analyse concludeerden we dat een moral injury dus geen grensoverschrijding 

kan zijn. Het is eerder een realisatie van je eigen mogelijkheden, ook als het gaat om kwaad te 

doen. Wat is je duistere kant? Mijn thesis werd vervolgens dat deze ontdekking van de duistere 

kant misschien wel de daadwerkelijke moral injury is. Deze oneindige mogelijkheden brachten 

echter ook een ander probleem met zich mee. In de keuze die je maakt, sluit je andere keuzes uit. 

En op het moment dat er meerdere morele eisen meespelen kan dit resulteren in een impossible 

situation. Dit is een situatie waarbij je wel het goede doet, en toch jezelf schaadt. Ook dit zullen 

we tegenkomen in de hierna volgende romananalyse. 

 

Om deze thesis te onderzoeken en verder te illustreren volgt nu een romananalyse van de roman 

The Yellow Birds (2012) van Kevin Powers. Powers, zelf veteraan, probeert aan de hand van zijn 

hoofdpersonage vragen te beantwoorden die hij zelf heeft over zijn ervaring: "The core of what 

Bartle goes through," he says, "I empathised with it. I felt those things, and asked the same 

questions: is there anything about this that's redeeming; does asking in itself have value? (The 

Guardian, 13-11-2012). In dit boek probeert hij enkele fundamentele vragen over het militair zijn 

te behandelen, dit gaat verder dan het fysieke gevaar op het slagveld: ‘Maybe the physical danger 

ends, but soldiers are still deeply at risk of being injured in a different way. I thought it was 
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important to acknowledge that.’ (The Guardian, 13-11-2012). De roman speelt zich af in 2004, 

een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten is het jaar daarvoor Irak 

binnengevallen. Wij krijgen de oorlog mee door de ogen van Bartle, een jonge soldaat tijdens zijn 

eerste uitzending. Wij krijgen delen van zijn opleiding mee en ook zijn terugkomst neemt een 

belangrijk deel van het verhaal in. Hierdoor overspant het verhaal de hele militaire carrière van 

Bartle. Powers onderzoekt met Bartle de invloed van oorlog op hen die de oorlog voeren en 

probeert daarbij antwoord te geven op een vraag die hij zelf vaak kreeg: ‘hoe was het daar?’. 

Hiermee geeft Powers ons een beeld van de beleving van de militair. Zijn roman is echter niet 

autobiografisch in de traditionele zin. In een interview met de Volkskrant geeft hij aan zijn 

ervaringen in het boek te hebben gestopt: 'We [Bartle en Powers] hebben zeker overeenkomsten. 

De drie karakters [Bartle, Murph en Sterling] zijn deels afspiegelingen van mijn persoonlijkheid, 

van mijn eigen gevoelens.' (Volkskrant, 13 maart 2013). De roman is een manier om om te gaan 

met de gevoelens die Powers heeft nadat hij terugkomt. Trots en pijn, spijt en verwarring, 

allemaal gevoelens die er voor Powers na zijn uitzending voor zorgden dat hij met zijn leven in 

de knoop zat. Het schrijven van het boek, en het lezen van andere boeken was voor hem zijn 

redding: 'Zelfs in de perioden waarin ik geen contact kon maken met familie en vrienden, heb ik 

me nooit opgesloten gevoeld. Ik had toegang tot andere levens, door die boeken.’ (Volkskrant, 13 

maart 2013). Hiermee is The Yellow Birds een roman die probeert de ervaring van het vechten in 

een oorlog mee te geven, niet perse zijn eigen ervaring: 'Het doden. Ik wilde de lezers die 

draaikolk van emoties laten voelen.' (Volkskrant, 13 maart 2013). 

The Yellow Birds is dus een roman die een beeld schetst van de belevingswereld van de 

militair. Een beeld dat verder onderzocht kan worden. Dit is het doel van dit hoofdstuk: Wat 

kunnen we leren over moral injury van Bartle’s verhaal? Powers geeft aan dat zijn roman een 

proces is geweest waarin hij zijn ervaringen in Irak heeft geprobeerd te verwoorden. In een kort 

maar verhelderend artikel over The Yellow Birds concludeert klinisch psycholoog John 

Marzillier: ‘More than that, the book will bring them [de lezer] face to face with uncomfortable 

truths about the damage trauma does in a way that no statistic or theory can.’ (Mazillier, 2012). 

De niet-chronologische opbouw van het boek moet dit trauma verder illustreren. Het 

levensverhaal is hiermee letterlijk verknipt in losse flarden. Dit heeft invloed op het 

vertelperspectief, het is geen alwetende verteller die een verhaal vertelt. De verteller in het boek, 

Bartle, is zelf op zoek naar het verhaal. De roman bestaat uit de reconstructie van een deel van de 

levensgeschiedenis van de hoofdpersoon, verteld door de hoofdpersoon. 

Deer en Marzillier geven aan dat het geheugen van Bartle wegens zijn trauma geschaad is. 

Zijn brein heeft de gebeurtenissen niet kunnen verwerken en ook achteraf lukt dat niet. we gaan 
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daar in deze romananalyse een alternatieve verklaring naast leggen: Bartle krijgt door dat alle 

gebeurtenissen, die voor de buitenwereld de onbetwiste geschiedenis is, los staan van elkaar. 

Gebeurtenissen volgen elkaar niet logisch op. Waar mensen terugkijken naar het verleden zien ze 

een duidelijke verhaallijn. Voor Bartle is deze verhaallijn tot leugen verworden. Hij probeert 

bijvoorbeeld door markeringen op de muur van zijn cel aan te brengen orde te scheppen in zijn 

gedachten maar het lukt niet: ‘Zoals ze over de muren waren verspreid, vertegenwoordigden ze 

de willekeurigheid van de oorlog, de alles overheersende wanorde … Ik moest aanvaarden dat er 

geen blijvende waarheid was buiten het feit dat alles zich onherroepelijk bij al het andere vandaan 

beweegt.’ (Powers, 2012. p. 225). In de logica van de roman zien we Bartle ook terugkijken naar 

de gebeurtenissen, hij is het niet vergeten, it just doesn't make sense. Wat er is gebeurd is voor 

Bartle een secundair probleem, hoe hij het moet verwoorden is veel lastiger. Iets waar Powers in 

een interview met de Guardian ook op wees. Zijn doel was: "seeing if it would be possible to 

paint a portrait of the war looking out from inside of this one soldier." (Guardian). De vraag wat 

daar is gebeurd heeft hij met fictie zo waar mogelijk proberen te beantwoorden. Een portret van 

de oorlog waarin hij zelf heeft gevochten. Hij geeft zijn hoofdpersonage dit gereedschap echter 

niet. En dus verdrinkt Bartle in de herinneringen die hij geen plek kan geven.Mijn doel is deze 

flarden te analyseren als zijnde een moral injury. Wat laat de 21 jarige soldaat Bartle ons zien, dat 

niet te zien is in de theorie over moral injury?  

In dit hoofdstuk analyseren we de roman aan de hand van het conceptuele kader dat Litz 

et al. (2009) hebben opgesteld: 
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Figuur 1: Causaal model voor moral injury (Litz et al. 2009. p. 700) 

 

Dit kader werkt, zoals we zien, in cirkels, dit zien we ook sterk terug in de roman die niet 

chronologisch is. Alles blijft cirkelen om het moment van Murph’s dood. Voor een scriptie is dit 

echter niet ideaal omdat het overzicht snel zoek is. We proberen dus een meer lineaire analyse te 

maken, waarbij we de stappen van het conceptuele kader volgen. Ondanks dat we eerder hebben 

gesteld dat dit kader misschien niet compleet is. In dit hoofdstuk kunnen we deze hiaten echter 

verder invullen. We beginnen dus bij de overschrijding, de dood van Murph, hierna vinden we 

het interne conflict over de overschrijding, de vastgestelde schuld, het schuldgevoel, de isolatie, 

de onmogelijkheid tot vergeving, en het zelf verdoven of verwonden.  

 

Overschrijding: Tussen leven en dood 

De eerste stap van het conceptuele model van moral injury gaat over de overschrijding 

(Transgression) van het goede: de daad. Hier halen we de definitie die Litz et al geven terug 

omdat die vooral gaat over dit deel van het conceptuele model: ‘Perpetrating, failing to prevent, 

bearing witness to, or learning about acts that transgress deeply held moral beliefs and 

expectations.’ (Litz et al 2009. p. 700). De roman heeft een duidelijk moment van overschrijding 

wanneer de hoofdpersoon zijn vriend dood terugvindt. In deze paragraaf zien we dat dit moment 

niet op zichzelf staat maar onderdeel is van een serie gebeurtenissen. Hierbij zien we stap twee, 

(intern) conflict, al opdoemen voor de overschrijding zelf.  

De roman begint op een dak ergens in Al Tafar, een fictieve stad in het noorden van Irak, 

genoemd naar het wel bestaande Tal Afar. John ‘Bart’ Bartle en zijn beste vriend Daniël ‘Murph’ 

Murphy houden een veld in de gaten. Al vier dagen begeven ze zich op de daken van Al Tafar. 

Wat precies het doel is van hun missie wordt niet echt duidelijk, dit zal een terugkerend thema 

zijn. Samen met Murph heeft Bartle een gesprek met de Iraakse tolk. Het is een aardige jongen, 

die veel op het spel zet de Amerikanen te helpen. De tolk vertelt dat hij in deze buurt is 

opgegroeid. Dan wordt hij doodgeschoten. De jongens zien zijn lijk beneden op straat liggen.  

 

‘Hij telt niet mee, hè? vroeg Murph. 

‘Lijkt me niet, nee’’ (Powers, 2012. p. 17) 

 

De jongens houden nauwlettend in de gaten hoeveel van hun collega’s al zijn gestorven. Ze zagen 

de namen, portretten en plaatsen van overlijden in de krant voorbij komen: ‘Het maakte ons blij 

dat te lezen. Niet omdat zij dood waren, maar omdat wij dat niet waren.’ (Powers, 2012. p. 19). 
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Hier, in het begin van het verhaal komt een voor ons erg belangrijk thema naar voren: leven en 

dood. Niet als alleen binaire tegenstelling maar als uiteinde van een spectrum waarop Bartle en 

zijn maten zich bevinden. Continu wordt de verhouding tussen levend zijn en dood zijn 

geproblematiseerd. Wat is leven nog als je jezelf wijs hebt gemaakt dat er een kogel is met jouw 

naam erop die ergens rondzwerft? Als de jongens op een gegeven moment door een verslaggever 

wordt gevraagd wat er ‘in wezen’ door hen ging als ze in een gewapend conflict terecht kwamen 

geeft Murph het volgende antwoord:  

 

‘Je kunt het vergelijken met een auto-ongeluk,’ zei hij. ‘Ik bedoel de flits tussen weten dat je gaat 

botsen en de botsing zelf. Die machteloosheid voel je… Alleen duurt het bij een ongeluk maar 

een fractie van een seconde, en hier kan het soms dagen duren.’ (Powers, 2012. p. 104) 

 

Deze metafoor is een goede samenvatting van het boek. Je zit wel achter het stuur, maar je bent 

de macht kwijt. Je bent ten dode opgeschreven. Zo lopen de personages van Powers ook door het 

Irak van 15 jaar geleden. Ze maken wel keuzes maar zijn de macht over de situatie kwijt. Het 

gevoel dat ze iets bijdragen aan de situatie is nihil. En het kan allemaal, in een klap, afgelopen 

zijn. Als na een hevig vuurgevecht een van hun collega’s sterft, voelt Murph zich schuldig: ‘Ik 

was dolblij dat ik het niet was. Is dat raar of niet?’ (Powers, 2012. p. 131). Op dat moment weten 

we als lezer al dat Murph op een gegeven moment wel zou sneuvelen. We zien dit veel vaker 

terugkomen, een moeizame relatie met de dood. De dood is zo alom aanwezig dat iedereen zich 

ertoe moet verhouden op een leeftijd waar dat normaliter niet vanzelfsprekend is. Bartle en 

Murph doen dat door de dood van de ander te zien als een bevestiging van hun eigen leven. En 

ondanks dat ze zelf die gedachten veroordelen blijft die terugkomen. Elias Canetti (1905-1994) 

beschrijft deze dynamiek in zijn meesterwerk Massa en Macht: Het moment van overleven is een 

moment van macht. De schrik om de aanblik van de dood lost zich op in de voldoening, want 

men is zelf niet de dode.’ (1976. p 255). Al vroeg in het boek komen we erachter dat Murph 

sneuvelt. En gedurende het verhaal vraagt Bartle zich af of hij het had moeten zien aankomen: ‘Ik 

deed talloze pogingen achteraf het moment vast te stellen waarom Murph was begonnen te 

veranderen, het precieze moment waarop hij de grip op zichzelf was verloren - in de hoop dat ik 

dit nog terug kon draaien.’ (Powers, 2012. p. 165) Als Bartle met zijn zorgen naar sergeant 

Sterling stapt,bevestigt hij het vermoeden van Bartle: ‘Sommige mensen trekken het gewoon niet, 

soldaat. Wen er nou maar aan dat Murph zo goed als dood is.’ (Powers, 2012. p. 166).  

Bartle en Sterling proberen de dood van hun maat als einde te zien van een verhaal dat 

eerder begon en niet als iets wat iedereen plotseling kan overkomen. Het boek is doorspekt van 
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vertwijfeling bij Bartle of hij het niet had kunnen zien aankomen. Na een zware mortieraanval 

waarbij een verpleegkundige omkomt waar Murph een oogje op heeft, verdwijnt hij. De anderen 

gaan naar hem opzoek. Bartle en de sergeant vinden hem onderaan een minaret. Zijn lichaam is 

overal gebroken, zijn hoofd hangt alleen nog aan zijn nekwervels, zijn hals diep doorgesneden. 

Zijn ogen missen. Bartle vraagt aan de sergeant wat ze moeten doen: ‘De vraag had meer 

dimensies dan ik kon bevatten. Al wat ik begreep was dat de keuze aan ons beide was.’ Het 

belang van de situatie is hen beide overduidelijk. De sergeant wil de procedure volgen maar 

Bartle protesteert. De procedure zou inhouden dat Murph terug werd gevlogen naar Amerika en: 

‘in een oogopslag zou ze [de moeder van] zien wat hem was aangedaan, en vervolgens zou hij 

worden begraven en daarna vergeten, behalve door zijn moeder.’ (Powers, 2012. p. 216). Bartle 

en de sergeant nemen het besluit zijn lichaam niet te bergen maar in de Tigris te laten glijden. De 

dood van Murph is, zoals gezegd, de kernpassage uit het boek. Alle gebeurtenissen voor en na 

deze gebeurtenis draaien voor Bartle om deze gebeurtenis heen. Het blijkt het centrale thema in 

het verhaal van Bartle, de dood van zijn vriend. Bartle’s leven is permanent verbonden met de 

dood van Murph. Het past dan ook om deze passage te interpreteren als de overschrijding zoals 

we die zien in de theorie rondom moral injury, het is het moral injurious event. We zien echter 

ook dat het interne conflict direct begint. Meteen voelt Bartle zich verantwoordelijk voor de 

situatie en staat hij samen met Sterling voor een moeilijke keuze.  

Wat we ook zien is dat de dood niet alleen een ultiem einde is. Voor Murph is het leven 

voorbij, voor Bartle en de sergeant is het leven van Murph voorbij. Voor de rest van de wereld is 

Murph nog niet dood, hij is vermist, de dood heeft nog geen grip op hem buiten de oorlog. Dit 

zien we later ook bij de moeder van Murph, die Bartle komt opzoeken. in de gevangenis waar 

Bartle zit voor zijn acties in de oorlog. Zij heeft de dood van Murph nooit een plek kunnen geven, 

ze is er nooit echt achter gekomen wat er met hem gebeurd is. Het leger had de status van haar 

zoon van ‘vermist’ naar ‘gesneuveld’ veranderd zonder haar toelichting te geven. Later bekijken 

we deze passage gedetailleerder.  

 

Misdaad en straf 

Bartle is bij terugkomst uit Irak een schim van een mens. Hij kan en wil geen contact meer maken 

met mensen die vroeger zijn vrienden waren, bang voor de vragen die ze zouden stellen en welk 

antwoord hij zou moeten geven:  

 

‘Nou, ik voel me eerlijk gezegd alsof ik van binnenuit wordt weggevreten, maar dat dat kan ik 

niet uiten want iedereen doet de hele tijd zo dankbaar tegen me en ik wil niemand voor het hoofd 
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stoten. Laat staan dat ik kan zeggen dat hun dankbaarheid misplaatst is, dat ze me eigenlijk 

moeten verachten om wat ik heb gedaan. Iedereen betuigt me zijn dank en daar word ik stapelgek 

van.’ (Powers, 2012. p. 153).  

 

Wat dat betreft zijn de parallellen tussen Murph en Bartle groot. Voor hen beide eindigde op een 

bepaalde manier hun leven tot dan toe bij de Tigris. Dit komt symbolisch terug als Bartle, terug in 

Amerika, de militaire I.D. kaarten van Murph en zichzelf van een brug in de James rivier gooit. 

De roman ziet Bartle na terugkomst niet meer zijn oude zelf worden. We zien hem een 

teruggetrokken bestaan leiden wat wordt onderbroken door een gevangenisstraf voor ‘feiten’ 

gepleegd in Irak. Zelf is hij niet meer zeker van wat er gebeurd is en ondergaat zijn 

gevangenisstraf. Het verlicht zijn lijden zelfs: ‘Ik was tot mijn vreugde door bijna iedereen 

vergeten.’ (Powers, 2012. p. 223). Op dat moment is Irak een grote waas die hij nog wel probeert 

te reconstrueren maar hij komt niet verder dan flarden vlijmscherpe herinneringen. De rest is 

waas. We zagen eerder al de moeder van Murph die probeert grip te krijgen op de dood van haar 

zoon. Als haar vriendinnen haar vertellen, haar eigen waarheid te vinden reageert ze gefrustreerd: 

‘Alsof mijn waarheid anders hoort te zijn dan de jouwe, alsof het normaal is dat jij één waarheid 

hebt en ik een andere.’ (Powers, 2012. p. 231). Bartle probeert haar oprecht het verhaal -zijn 

waarheid- te vertellen maar slaagt daar niet in. Zijn herinneringen zijn te gefragmenteerd. De 

waarheid is verloren gegaan in de stroom van de tijd:  

 

‘Achteraf gezien was die obsessie met Murph een soort misleidende archeologie - ik zocht 

onophoudelijk door de resten van wat ik me dacht te herinneren, en loochende daarmee het feit 

dat er alleen nog een gapend gat was, een leemte die ik trachtte in te vullen terwijl dat helemaal 

niet kon.’ (Powers, 2012. p. 148). 

 

Bartle neemt zichzelf veel kwalijk, hij vindt dat hij straf en verachting verdiend heeft. Ook zijn 

eigen verhaal ontglipt hem. Een gevoel van schuld rest:  

 

‘Ik had er waarschijnlijk wel iets van een lijn in kunnen aanbrengen: eerst was ik daar, waar toen 

dat gebeurde, en dat leidde weer tot dat, en zo voort tot aan het nu. Ik had een handvol aarde 

kunnen pakken … om daarmee te divineren wat het essentiële voor een bepaalde plaats of tijd 

was geweest. Maar dat zou vergeefse moeite geweest zijn, waar ik alleen maar vuile handen aan 

had overgehouden.’ (Powers, 2012. p. 68) 
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Bartle heeft deze overpeinzingen in een kerk in Duitsland, een tussenstop op de weg terug naar 

huis. De pastoor probeert een gesprek met hem aan te gaan. Hier zien we eigenlijk wat er 

gedurende de hele roman terugkomt: je kan momenten maar heel beperkt reconstrueren maar je 

kan niet terughalen wat er daadwerkelijk is gebeurd, waarom de dingen gebeurden. Het enige wat 

je overhoudt is de schuld ‘de vuile handen’ die Bartle draagt. Deze morele verplichting gaat hij 

aan op een heel specifiek punt in het boek. Bij hun vertrek naar Irak heeft hij een gesprek met de 

moeder van Murph, hij belooft haar dat hij Murph veilig thuis brengt. Deze belofte komt hem 

duur te staan. Gedurende de roman zien we dat Murph verandert. Hij wordt stiller, trekt zich 

terug, en ontloopt zijn collega’s. Tot het moment dat er iets in hem knapt en hij alleen de stad 

inloopt alwaar hij vermoord wordt.  

 

Bartle wordt na deze gebeurtenis door schuld en schaamte geplaagd. De belofte aan de 

moeder van Murph blijft Bartle najagen. Hij begint met zichzelf te onderhandelen wat het 

betekent om iemand veilig terug te brengen. Is dat alleen fysiek, of ook mentaal? Dagen piekert 

hij hierover. Hij blijkt deze belofte dus niet na te kunnen komen. Als Murph is gesneuveld 

besluiten Bartle en Sterling dat de realiteit van zijn dood en de realiteit van de staat van zijn lijk 

een te zware last zijn om diens nabestaanden mee op te zadelen. Het schuldgevoel hierover is de 

rode draad van de roman. 

Deze schuld draagt Bartle op een bijzondere manier, zonder spijt, zonder de behoefte deze 

schuld af te schudden: ‘Geen vrede. Maar goed, die verdien ik ook niet.’ (69). Het feit dat Bartle 

niet echt berouw toont is een belangrijk gegeven. Hij voelt zich schuldig maar heeft geen spijt. 

Hoe kan dit? Deze specifieke situatie laat zien hoe het goede doen en het kwade doen elkaar 

daadwerkelijk kunnen overlappen. Hij had Murph moeten beschermen en toen hij daarin niet was 

geslaagd heeft hij toch zijn best gedaan diens familie te beschermen. Let wel, deze afweging gaat 

niet over welke regels er gelden. Bartle lijkt hier erg ongevoelig voor. Het gaat vooral om zijn 

morele verplichting richting Murph en zijn moeder. Al voor de dood van Murph is Bartle zich 

bewust van zijn tekortkomingen:  

 

‘Ik bleef maar aan die idiote belofte denken die ik Murph’s moeder had gedaan. Kon me niet eens 

meer herinneren wat ik precies had gezegd, of wat ze nu precies had gevraagd… Zou ik mijn 

belofte breken als hij depressief was, of geestelijk gebroken? … Val toch dood wijf, dacht ik dan. 

En een paar minuten later zat ik er opnieuw over te piekeren.’ (Powers, 2012. p. 165).  
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Hier zien we dat Bartle al moeite heeft om te leven met zijn belofte. De realiteit van de oorlog 

heeft zijn belofte tot leugen gemaakt. Dat dit staat te gebeuren weten we eigenlijk al vanaf het 

begin. Vlak nadat Bartle de belofte heeft gemaakt kijkt hij naar de sterren: 

 

‘Ik wist dat sommige van die sterren allang niet meer bestonden, tot niets waren ineengeklapt. 

Het voelde alsof ik naar een leugen keek. Maar wat dan nog? De wereld maakt uiteindelijk alles 

tot een leugen.’ (Powers, 2012. p. 55).  

 

Ze zijn nog niet eens uitgezonden, de dag is nog niet voorbij en Bartle probeert het breken van 

zijn belofte al te verantwoorden. Het is niet hij die fout zit maar de wereld. Dit is een indicatie 

van hoeveel belang hij hecht aan de belofte. Sterling en Bartle zagen helemaal geen andere optie 

dan hun jonge collega in de rivier zijn laatste rustplaats te geven. Dit is een vorm van impossible 

situation zoals Zacka beschreef: een keuze tussen twee moreel juiste opties, die elkaar uitsluiten. 

Kies ik voor het protocol, de regels, opgesteld door het land aan wie ik gezworen heb ze te 

volgen; of kies ik voor het beschermen van de familie van mijn vriend, aan wie ik beloofd heb 

hem te beschermen. Zodra Bartle voor het ene kiest, problematiseert hij zijn eigen visie op wie 

hij zelf is. Hij ziet zichzelf namelijk als een plichtsgetrouwe militair én als een goede 

vriend/collega. Beide zijn intrinsiek aan zijn idee van het zijn van een goede militair, een goed 

mens. Welke keuze hij ook maakt, hij zal het beeld wat hij van zichzelf had moeten aanpassen. 

Waarom dit voor Bartle extra problematisch is onderzoeken we verderop. De last die hij op zich 

heeft genomen is te groot. Deze realisatie behoedt hem echter niet voor de gevolgen. Murph zijn 

verdwijning en dood blijven Bartle achtervolgen en pas jaren nadat dit alles plaats heeft 

gevonden lijkt er een soort rust terug te keren.  

 

Isolatie 

Terug in Amerika is Bartle alleen. Hij woont in zijn oude huis maar spreekt zijn oude vrienden 

niet meer. Hij ontloopt mensen in de winkel en zelfs zijn route van en naar de winkel is er een 

waar hij er zeker van is dat hij niemand tegenkomt: het spoor.  

Bartle vindt een berusting in de schuld die hij op zich neemt. In de isolatie die hij zoekt. Dit 

betekent niet dat het isolement zelf opgelegd is. Keer op keer zien we dat Bartle zich niet kan 

verbinden met de mensen om hem heen. Sterker nog hij ontloopt zo’n beetje ieder menselijk 

contact. Of het nu een blik van een vreemde of een gesprek met een vriend is, het lukt hem niet 

meer. Eigenlijk is het enige contact dat hij direct heeft na zijn uitzending met de pastoor, een 

prostituee en zijn moeder. Maar alle drie kunnen ze hem niet helpen. Ze begrijpen niet wat hij 
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voelt, ze begrijpen niet hoe het was, ze begrijpen niet wat hij heeft gedaan. En ondanks hun 

schijnbaar oprechte pogingen laat Bartle ze niet toe.  

De Amerikaanse literatuurwetenschapper Joelle Mann ziet hier een thema dat regelmatig 

terugkomt in de Amerikaanse literatuur van na 9/11: de gevallen held als symbool voor de 

vervallen idealen van Amerika. Hier zien we wat de oorlog heeft gedaan met Bartle en Amerika. 

Bartle heeft aan het begin van zijn uitzending moeite met het feit dat hij slechts een nummertje is, 

zoals ook de Amerikaans literatuurwetenschapper Mann ziet: ‘They discover that in Iraq, too, 

they embody just “a uniform in a sea of numbers” (12). … Thereby, the boys mourn the 

possibility of recognition or even the very possibility of Americanness.’ (Mann, 2016. p. 342). 

Terug in Amerika wil Bartle echter niets anders dan vergeten zijn, niet opvallen. Powers laat ons 

een militair zien die geknakt is door de oorlog. Bartle kan niet meer met zichzelf en zijn 

omgeving in contact komen. De verbinding met de wereld is verdwenen. Het enige wat rest is 

stilte en eenzaamheid.  

 

Het boek sluit af met een visioen dat het lijk van Murph door de Tigris wordt meegevoerd naar de 

zee. Het lijk is mooier dan het eigenlijk was en lost langzaam op tot het helemaal is opgegaan in 

de zee. Murph is hiermee onderdeel geworden van de wereld, van het bestaan. Zonder zelf nog te 

bestaan. Bartle reageert hierop door graag in afsluiting te leven. Geen eindeloze vlaktes maar een 

overzichtelijke horizon, afgesloten door bergen en bossen. Een eigen omsloten wereldje. 

Tegelijkertijd zien we ook dat dit niet kan: ‘Soms ruik ik hier nog opeens de Tigris, de geur die 

wel altijd in me besloten zal blijven liggen, en dan zie ik die rivier weer stromen zoals toen, op 

die dag…’ (Powers, 2012. p. 233). Rivieren vormen een belangrijk thema. Powers gebruikt het 

beeld van de rivier op vele manieren zoals ook O’Gorman (2015) constateert in zijn analyse over 

geographie in drie oorlogsromans (waaronder dus The Yellow Birds). O’Gorman probeert in dit 

artikel duidelijk te maken hoe de wildernis van Irak en Amerika samenvallen als een connective 

dissonance. Deze term afgeleid van connective difference, elkaar vinden in het verschillend zijn, 

is een poging te vatten dat er een verschil is tussen het teken en de zin die eraan gegeven wordt: 

‘the use of the term “dissonance” here specifically pertains to the shifting, amorphous, and 

literally inconsistent relationship between sign and signified: it indicates an ambiguous space 

between identities in much the same way as a dissonant musical chord occupies an ambiguous 

space between notes.’ (O’ Gorman, 2015. p. 546).  

Dit zien we ook in hoe Powers Bartle’s gevoelens weergeeft. De rivieren in de roman 

staan voor van alles: verkoeling, dood, plezier, reiniging. De Tigris en de James rivier vallen 

samen of zijn tegenbeelden. Net zoals Bartle en Murph samenvallen en tegenbeelden zijn. Aan de 
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ene kant draagt Bartle de herinnering van Murph altijd met zich mee en aan de andere kant 

verandert het: ‘Mijn eigen gevoel van verlies is aan het vervagen, verandert, al weet ik niet 

precies waarin. Voor een deel is het de wetenschap dat ik ouder word en Murph niet.’ (Powers, 

2012. p. 232). Tegelijkertijd had het niet veel gescheeld of Bartle was zelf ook niet ouder 

geworden. Hoe precies wordt niet duidelijk maar Bartle verdrinkt na zijn terugkomst bijna in de 

James rivier. Hij had die dag aan de rivier gezeten en zijn vrienden op afstand bekeken. Diezelfde 

vrienden zien hem drijven en halen hem uit het water. Bartle wordt gereanimeerd en door de 

politie thuisgebracht: ‘Hou je haaks, vriend. Je vindt snel genoeg je draai weer.’ (Powers, 2012. 

p. 157). Hier zien we wederom hoe de Amerikaanse samenleving niet in staat blijkt haar 

getraumatiseerde veteranen weer op te nemen in haar midden. Bartle staat niet open voor zijn 

vrienden en ‘uit respect’ laat de politie hem niet psychologisch onderzoeken. De isolatie van 

Bartle is volledig. Zowel vanuit Bartle zelf, als vanuit de samenleving wordt er geen poging 

gedaan deze te doorbreken. Wat we hier zien is hoe men wel bezorgd is om Bartle maar hem niet 

kan helpen. Er is geen duidelijkheid over wat er mis is, er is geen duidelijkheid hoe het opgelost 

kan worden.  

Bartle toont maar beperkt symptomen van PTSD. Hij heeft geen nachtmerries, is niet 

angstig en zijn flashbacks zijn niet van die aard dat hij zich erin verliest. Hij weet alleen niet meer 

wat er gebeurd is. John Mazzilier, een psycholoog, ziet dit zoals eerder gezegd echter niet als de 

afwezigheid van trauma: ‘A major trauma can also destroy the mind’s capacity to think, 

undermining the old certainties.’ (Marzillier, 2013. p. 349). Mazzilier legt hiermee het probleem 

dus bij de mentale capaciteiten van Bartle die zouden zijn aangetast. En dit speelt zeker ook een 

rol. Als we echter vanuit het perspectief van moral injury gaan kijken kunnen we er ook een 

andere visie naast zetten. In deze visie is er niets mis met de gedachten van Bartle, zijn gevoel, of 

dat nu schuld, schaamte, een combinatie of iets heel anders is, zijn dan begrijpelijk. Dat deze zo 

groot zijn dat het zijn leven ontwricht is ook begrijpelijk. Marzillier ziet dit zelf ook, zijn 

conclusie, die in het begin van dit hoofdstuk al werd aangehaald is niet dat Bartle getraumatiseerd 

is, maar dat een boek de waarheid kan laten zien over wat oorlog met een mens kan doen. Ja, 

Bartle heeft geen zekerheden meer over zichzelf en zijn omgeving maar is dat vreemd? Is dat het 

teken van slecht werkende psyche? We kunnen ook de andere kant op redeneren. Het feit dat 

Bartle zich afsluit, zich verdrinkt (in elke zin van het woord), zichzelf pijnigt met gedachten is 

niet een teken van een ontspoorde psyche maar van een ontspoord leven. Een leven waar het de 

vraag hoe er geleefd moet worden acuut en urgent is maar ook onbeantwoordbaar lijkt. Dit wil 

niet zeggen dat Bartle geen enkele psychische klacht heeft, of misschien zelfs PTSD maar dat er 

meer aan de hand is. De waarheid die dit boek vertelt is niet alleen de waarheid van de menselijke 
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psyche in nood maar ook de waarheid van een individu en een samenleving die de consequenties 

van hun eigen keuzes niet kan dragen.  

Als Bartle is teruggebracht door de politieagenten vertelt zijn moeder dat iemand hem 

heeft gebeld: militaire inlichtingen, op zoek naar de waarheid over Murph. Ze heeft door dat er 

iets wezenlijks is gebeurd, misschien dat Bartle zelf wel wat heeft gedaan. Ze probeert er naar te 

vragen. Aan deze vragen heeft Bartle niks. Zoals eerder gezegd is wat er gebeurd is, is door 

Bartle niet te beschrijven: ‘Alles is gebeurd. Alles is gevallen.’ (Powers, 2012. p. 158). ‘Alles is 

gevallen’ geeft volgens mij aan hoe Bartle naar de wereld kijkt. Alle idealen, al het vertrouwen, 

alle onschuld zijn uit de wereld verdwenen. Hier zien we dat een van de belangrijke 

beschermende factoren tegen moral injury is weggevallen: Het geloof in een rechtvaardige 

wereld (Litz et al. 2009). De argeloosheid van het bestaan heeft voorgoed zijn wereldbeeld 

gekleurd. Ook zien we hoe de samenleving prioriteiten stelt. Bartle wordt alleen gelaten door de 

instanties totdat de instanties een zondebok nodig hebben. Het feit dat de rechtszaak geen deel 

uitmaakt van het verhaal is tekenend voor wat Powers hier wil laten zien: het gaat niet om feiten, 

om de waarheid. Het gaat om verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid. Dit zien we ook als Bartle 

wordt gearresteerd:  

 

‘‘[Bartle] Het wemelt van de leugens, dit’ 

‘[Militaire politie] Zo gaan die dingen, jongen. We kunnen niet doen alsof er niemand 

schuld heeft.’ 

‘[Bartle]Uiteindelijk moet iemand de lul zijn hѐ?’ 

‘[MP] We zijn zo langzamerhand allemaal de lul. Zo’n soort oorlog is het.’’ (197) 

 

In deze conversatie vallen Bartle en Amerika plots samen. Het is een parallel tussen Bartle en de 

samenleving, beide geven ze Bartle de schuld, ongeacht of dit terecht is. De samenleving omdat 

er behoefte is aan een schuldige, en Bartle om een gebroken belofte. De daadwerkelijke 

gebeurtenissen zijn, hooguit, van secundair belang: ‘Ik was schuldig, hoe dan ook, dat voelde ik 

tot in mijn diepste weefsels, maar wat we in feite hadden misdaan, onder welke artikelen onze 

misdaden vielen, dat zou er waarschijnlijk weinig toe doen.’ (Powers, 2012. p. 187). In dit citaat 

zien we duidelijk dat de schuldvraag voor Bartle niet ter discussie staat. Hij is schuldig op een 

niveau dat de rechterlijke macht overstijgt. Schuld is niet iets wat van buiten wordt opgelegd in 

dit geval, het is een creatie van Bartle zelf. Hij interpreteert zijn geschiedenis zo, dat hij als de 

schuldige eindigt. De pijn die hij voelt, de straf die hij krijgt, het is verdiend in de ogen van 

Bartle. De ironie is dat wat hij ook had gekozen, hij de schuldige zou zijn. Niet omdat hij fout is 
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maar juist omdat hij in een situatie zat waarbij hij door het goede te doen zichzelf beschadigde. 

Om dit verder te onderzoeken moeten we net als Zacka verder kijken dan zijn eigen morele 

standpunt maar ook naar het systeem, het instituut waarin hij verkeert.  

 

Leiderschap 

 In de The Yellow Birds wordt het instituut, het leger, de regels, belichaamd door Sergeant 

Sterling. Een man van 24 toegerust met de verantwoordelijkheid over de groep van Bartle en 

Murph. Sterling is een geharde veteraan en hij fungeert als een strenge vader voor de jongens. Al 

vroeg in het boek komen we achter de moeizame relatie tussen Bartle en Sterling:  

 

‘Ik haatte hem. Ik haatte het hoe belangrijk hij voor me was, hoezeer ik hem nodig had om in 

actie te komen, zelfs op momenten als dit wanneer mijn leven werd bedreigd. Ik haatte het hoe laf 

ik bleef tot hij riep: ‘Maak ze af, die geitenneukers!’ Haatte het hoezeer ik van hem hield als ik 

dankzij hem mijn doodsangst overwon en begon te schieten, en hem ook zag schieten, met een 

grijnslach, onophoudelijk schreeuwend. Haatte zijn vermogen om alle haat van deze omgeving, 

deze paar hectaren, in zich op te nemen en om te zetten in nietsontziende moordzucht.’ (Powers, 

2012. p. 29)  

 

Als we willen weten hoe een impossible situation eruit ziet voor Bartle kunnen we niet anders 

dan naar Sterling kijken. In Sterling komen alle tegenstrijdigheden van Bartle’s rol als militair 

samen. Om zijn taak te vervullen heeft hij Sterling nodig. Tegelijkertijd is Sterling degene die 

Bartle over zijn eigen grenzen laat lopen. Het lijkt mij dan ook geen toeval dat op het moment dat 

Murph wordt gevonden, Bartle en Sterling samen zijn. We zien dat Sterling het protocol wil 

volgen maar dat Bartle protesteert. Tegelijkertijd lijkt Bartle niet in staat te handelen. En het is 

Sterling die de knoop doorhakt en actie onderneemt. Deze dynamiek komt continu terug. Bartle 

weet wat hij moet doen, wat er van hem gevraagd wordt, maar hij wil het niet doen. Hij wil niet 

schieten, zeker niet op burgers, hij wil niet weer op patrouille, en tegelijkertijd doet hij het zelf 

toch. Sterling is de katalysator die Bartle nodig heeft om zichzelf door de oorlog heen te slepen. 

We zien dan ook dat de haat van Sterling samenvalt met zijn eigen zelfhaat. Sterling maakt de 

zelfbeschadiging van Bartle mogelijk. En dit laatste is precies wat een impossible situation is. 

Bartle moet handelen, maar met elke handeling beschadigt hij zichzelf. Het beeld dat hij van 

zichzelf heeft blijkt continu niet te kloppen, moet continu worden aangepast. Bartle blijkt continu 

iets te kunnen, wat hij niet van zichzelf had verwacht. Bij terugkomst is zijn beeld van zichzelf zo 

veranderd dat hij zichzelf niet meer herkent. Deze zelfvervreemding komt tot stand in een 
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impossible situation. De vrijheid om te kiezen zoals we eerder zagen, is onbegrensd. Onbegrensd 

in de breedste zin van het woord. Er zit geen grens aan wat je kan doen, dit betekent ook dat er 

geen vangnet is, dat je kwaad kan doen en zo jezelf en je omgeving kan schaden. In het geval van 

Bartle gebeurt dit gedurende zijn hele uitzending. Bij terugkomst wordt de schade die dit heeft 

aangericht pas duidelijk. 

 

Pijn 

Bartle wordt bij terugkomst als held onthaald. Dit staat echter diametraal tegenover zijn 

eigen beleving. Hij is, naar zijn eigen oordeel vooral tekort geschoten. Opvallend is dat dit 

heldenonthaal pas begint in Amerika. In Duitsland zegt een prostituee nog tegen hem: ‘Jullie zijn 

zo zielig allemaal.’ (Powers, 2012. p. 79). En de pastoor ziet ook alleen maar iemand in nood. In 

Amerika krijgt hij echter een heldenonthaal en wordt hij zowel door de barman op het vliegveld 

als door de piloot die hem naar huis vliegt getrakteerd op alcohol. Een zwaktebod: wat kan je 

anders aan iemand geven, die zelf zoveel heeft moeten geven? De kloof tussen wat Bartle heeft 

meegemaakt en wat hij kan delen is zo groot, dat het zijn totale leven tekent.  

Terug in Virginia woont hij weer bij zijn moeder. Hij hangt vooral op de bank, slaapt veel 

en maakt een dagelijkse wandeling naar de slijterij. Zijn dagen gaan voorbij in een donkere roes 

waarbij negatieve, soms zelfs suïcidale gedachten, de boventoon voeren. Maar bovenal heerst een 

allesoverheersende gelatenheid over Bartle. Zijn moeder probeert deze wanhopig te doorbreken, 

hem te vragen wat er aan de hand is, te vragen wat er is gebeurd. Bartle blijft haar de antwoorden 

schuldig. De pijn is ook al veel ouder dan dat. Al in Irak zien we hoe Bartle steeds meer lijdt:  

 

‘Hier [Irak] zowel als thuis zou ik vanaf nu een indringer zijn, of op z’n best een 

ongenode gast, nergens meer op mijn plaats, zelfs niet in wat voor mijn persoonlijke geschiedenis 

moet doorgaan.’ (Powers, 2012. p. 135).  

 

Het belang van deze passage is evident voor ons onderzoek. Deze gedachte komt bij hem 

op tijdens een vuurgevecht voordat Murph stierf. Toch laat het al duidelijk zien dat Bartle niet 

meer de oude is, hij staat los van zijn eigen geschiedenis. Hier komen we steeds dichter bij het 

existentiële facet van moral injury. Eerder zagen we al dat Bartle’s leven voorgoed veranderde 

met de dood van Murph. Zijn leven werd vanaf dat moment gekleurd door de gebeurtenissen 

rondom Murph’s dood. Daarna zagen we dat hij hierdoor in isolatie raakte: vervreemd van zijn 

omgeving leeft hij in afsluiting. Niet in staat contact te maken met de mensen om hem heen. En 

ook zijn omgeving kan niet omgaan met de teruggekeerde ‘held’ Bartle. Nu zien we dat Bartle’s 
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leven al voor Murph’s dood werd ontwricht door het geweld van de oorlog. Vanaf hier zien we 

Bartle steeds meer drinken en doemdenken. Litz en collega’s herkennen zelfbeschadiging en 

verdoving in hun model als de laatste stappen voordat de vicieuze cirkel weer opnieuw begint. In 

Irak zien we vooral dat Bartle verhardt: 

 

‘We waren ons niet meer bewust van onze barbaarsheid: het aftuigen van mensen en het 

schoppen van honden, de gewelddadige huiszoekingen en de algehele bruutheid van ons 

optreden… Wat er ook gebeurde, het liet me onverschillig.’ (Powers, 2012. p. 169)  

 

Deze onverschilligheid vertaalt zich in combinatie met zijn schuldgevoelens in Amerika 

in de isolatie die we eerder zagen. En naast de isolatie is ook de onverschilligheid weer 

wederkerig. De wereld geeft niet om Bartle, en Bartle dus niet om de wereld. Wat opvalt is dat 

aan het einde van de roman, deze gevoelens niet echt zijn verdwenen en Bartle zich wel beter 

voelt. 

 

Conclusie 

Kevin Powers heeft met Bartle een personage van vlees en bloed gecreëerd, geen held en geen 

anti-held: plichtsgetrouw maar bang, loyaal maar egoïstisch, rechtvaardig maar fout. We zien dat 

hij moeite heeft om te schieten maar het wel doet. Continu staat hij voor keuzes die hij niet wil 

maken. Door soldaat te zijn in een chaotische oorlog wordt hij continu gedwongen de wereld 

vorm te geven op een manier waar hij uiteindelijk niet mee kan leven. In dit hoofdstuk zijn we 

opzoek gegaan naar een existentiële betekenis van moral injury. Aan de hand van het model van 

Litz et al. is de roman Yellow Birds geanalyseerd. In deze analyse hebben we gezien dat de 

hoofdpersoon veel kenmerken van een moral injury vertoont: 

 

● Een ingrijpende gebeurtenis die het verdere verloop van zijn leven verandert 

● Interne worsteling met deze gebeurtenissen 

● De ervaren schuld 

● Een geïsoleerd bestaan 

● Zelfbeschadiging en verdoving 

 

Deze kenmerken hebben we vervolgens verder onderzocht. In deze romananalyse komt de 

complexiteit van het trauma naar voren. Het is niet een losstaande gebeurtenis die Bartle parten 

speelt. Alles in de aanloop van en naar de dood van Murph speelt een rol in zijn trauma. Wat hier 
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naar voren komt is dat zijn trauma een samenspel is van Bartle’s eigen worsteling en die van zijn 

omgeving. Bartle komt naar voren als een gewone jongen, een jongeman die naar de andere kant 

van de wereld wordt gestuurd om in een hopeloze oorlog te vechten. Kenmerkend voor de roman 

is het versnipperde leven. Zowel de roman zelf, als de hoofdpersoon vertellen geen chronologisch 

coherent verhaal. Het verhaal is voor de hoofdpersoon en voor de lezer niet te begrijpen zou het 

chronologisch zijn verteld. Ook merkt de hoofdpersoon niet meer thuis te zijn in zijn eigen 

levensverhaal. Dit een belangrijk kenmerk is van een moral injury. Naast dat een oorlogstrauma 

psychologische schade kan opleveren, schaadt het ook het levensverhaal van iemand. Dit lijkt 

ook de voornaamste reden van de isolatie die Bartle ervaart. Hij kan aan niemand zijn verhaal 

doen, simpelweg omdat hij het verhaal zelf ook niet kent. Hij wantrouwt zijn eigen vermogen om 

te oordelen.  

 

 Hoe kan dit? Bartle heeft in Irak keuze na keuze gemaakt waar hij aan twijfelde. Zijn 

vermogen om te doen wat van hem wordt verwacht door Sterling lijkt hem steeds verder weg te 

leiden van datgene wat hem het juiste lijkt. Hij blijft zichzelf echter voor al deze keuzes 

verantwoordelijk houden. Daarnaast neemt hij ook nog eens de verantwoordelijkheid voor de 

dood van Murph op zich. Door deze lasten allemaal zelf te dragen zien we hem langzaam maar 

zeker bezwijken onder de druk. En op het moment dat ze Murph vinden kan hij niet ook nog de 

verantwoordelijkheid dragen om diens moeder op te zadelen met de verminkte resten van zijn 

vriend. De dood van Murph loopt als een rode draad door het boek. Toch is de keuze om Murph 

weg te laten drijven niet datgene wat Bartle uiteindelijk verwondt. Sterker nog, het lijkt juist 

datgene te zijn wat Bartle redt. Ondanks dat alles draait om deze gebeurtenis is het trauma veel 

breder dan dat. Het is het feit dat hij niet voor Murph heeft kunnen zorgen, het is het constant 

vechten in een oorlog waar hij de zin niet van inziet en het is het terugkeren in een samenleving 

die een held verwacht maar een schim terugkrijgt. Dit is moreel omdat zijn morele grenzen over 

hoe te leven door hemzelf zijn geschonden. Zowel afspraken tussen Bartle en de samenleving, en 

dan voornamelijk de moeder van Murph, en regels die Bartle voor zichzelf overtreedt.  

 Als we kunnen spreken van een moral injury bij Bartle, dan is dat veel meer dan een 

enkele gebeurtenis of een individueel probleem. De moral injury van Bartle is een 

aaneenschakeling van gebeurtenissen die Bartle’s leven langzaam maar zeker overhoop halen. 

Dit hebben we de impossible situation genoemd. Hij maakt onmogelijke keuzes waarmee hij 

zichzelf van zichzelf en zijn omgeving vervreemdt. Hierin ligt ook het antwoord op de vraag naar 

het morele in moral injury. Doordat Bartle op een bepaalde manier acteert in de wereld, hij maakt 
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bepaalde keuzes, geeft hij diezelfde wereld vorm. Wij zien dat de wereld die hij vorm geeft een 

chaotische, verwoestende wereld is. Hierdoor breekt er ook iets in hem, en het misvormt zijn zelf.  
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Conclusie 

Aangekomen bij het laatste deel van deze scriptie is er de vraag naar een conclusie. De vraag die 

we aan het begin stelden was: ‘Hoe kunnen we de definitie van moral injury van een existentiële 

dimensie voorzien met behulp van The Yellow Birds’ Deze vraag is veelledig. Het vraagt naar de 

huidige definitie van moral injury. In hoofdstuk 1 hebben we deze beschreven. In hoofdstuk 2 

hebben we vervolgens de gaten die in hoofdstuk 1 werden gevonden proberen op te vullen aan de 

hand van filosofische theorieën. Vervolgens is hoofdstuk 3 het hoofdstuk waar de eerste twee 

hoofdstukken samen komen in de romananalyse. In deze analyse hebben we gekeken of we beter 

kunnen begrijpen wat een moral injury is aan de hand van de roman van Kevin Powers.  

 Uiteindelijk waren we op zoek naar een antwoord op de vraag: Wat is er ‘moral’ aan een 

moral injury? Dit is de vraag achter de vraag naar de existentiële dimensie van moral injury. Uit 

de analyse van de literatuur blijkt er consensus over de oorzaak en gevolgen van een moral 

injury. Het hittepunt echter, datgene wat geschaad is, blijft verhuld. Aan de hand van de 

filosofische en literaire analyse ben ik tot de volgende definitie gekomen:  

 

Een moral injury is een proces waarbij het zelf, datzelfde zelf beschadigd. Dit als gevolg van het 

in vrijheid moeten handelen in een fundamenteel onmogelijke situatie. Door te moeten kiezen 

tussen opties waarmee men zich van het zelf vervreemdt, ontstaat een vicieuze cirkel die deze 

zelfbeschadiging versterkt. Deze vervreemding van het zelf zorgt ook voor een vervreemding van 

de omgeving, met isolatie tot gevolg.  

 

Deze definitie vraag om meer toelichting. We hebben gezien dat een moral injury slechts moreel 

kan zijn op het moment dat er ergens voor is gekozen. Een keuze impliceert vrijheid om te 

kiezen, niet de vrijheid om niet te kiezen. In deze verplichting om te kiezen, is een moral injury 

mogelijk. De situatie die zich voordoet kan immers geen goede keuze bieden. Niet omdat je niet 

de capaciteit hebt om de goede keuze te maken, niet omdat je niet weet wat de goede keuze is, 

maar omdat bepaalde keuzes elkaar uitsluiten. Het gaat hierbij niet om een keuze welke kleur 

bloemen je voor je moeder koopt maar om een keuze waar er iets wezenlijks op het spel staat. 

The stakes are high. Met het maken van een keuze waar iets op het spel staat vorm je de wereld. 

Deze vorming van de wereld, vormt ook het zelf, namelijk als iemand die de wereld op een 

bepaalde manier heeft vormgegeven. De militair die trouw het bevel uitvoert alle gewapende 

vijanden uit te schakelen wordt hiermee naast de loyale militair misschien hier door ook de 

militair die op (gewapende) kinderen schiet. Schiet hij niet maakt hij van het leger een plek waar 
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bevelen niet opgevolgd worden, schiet hij wel, schiet hij op kinderen. Met een beetje 

inlevingsvermogen is het makkelijk te begrijpen dat er in oorlog soms keuzes moeten worden 

gemaakt waar de militair niet mee kan leven. Dit wordt beschreven als het een moral injurious 

event. De gebeurtenis waar de moral injury wordt opgelopen. Deze gebeurtenissen zijn echter een 

wisselwerking tussen wat er gebeurt en de persoon. Niet iedereen zal een moral injury oplopen 

bij dezelfde gebeurtenis. Er worden in de literatuur bepaalde risicofactoren genoemd: 

neuroticisme (emotionele instabiliteit) en neiging tot schaamte. Ook in de romananalyse zagen 

we dat Bartle deze risicofactoren ontwikkelt tijdens zijn uitzending. Het is dus interessant om te 

zien dat een moral injury misschien niet wordt opgelopen in het moment maar in een 

aaneenschakeling van momenten waar het goede wordt geschonden. Het vertrouwen in het goede 

dat in de loop van dagen, weken of maanden is geschonden en uiteindelijk bijdraagt aan het 

oplopen van wat we moral injury noemen.  

 

Een moral injury is echter meer dan dit geschade vertrouwen. Dit vertrouwen is een visie van het 

zelf op de wereld. Een moral injury speelt zich niet alleen in een persoon. Het morele karakter 

van de verwonding is juist dit persoon overstijgende. Een moral injury, zeker in militaire context, 

is het gevolg van de keuzes van de samenleving (oorlog voeren), en het individu (handelen in 

oorlogssituaties). Hiermee wordt de wereld vormgegeven op een manier waarop zowel de 

samenleving als het individu niet kan leven. Wat rest is stilte, schuld en schaamte. Stilte in 

isolatie, de samenleving zoekt naar een schuldige en het individu verdwijnt in schaamte. In onze 

analyse van The Yellow Birds zagen we dat alleen het succes gevierd kon worden en de fouten 

bestraft. De woestijn aan grijs gebied daartussen is onbegaanbaar voor de maatschappij en een 

persoonlijke gevangenis voor Bartle.  

 

Een moral injury als een verwonding van het zelf en de omgeving. Hier komen we terug bij de 

ideeën van Kierkegaard die we eerder lazen. Als mens ben je tegelijkertijd jezelf, en onderdeel 

van de mensheid. Jouw persoonlijke geschiedenis is er een van jezelf maar ook onderdeel van de 

geschiedenis van de mensheid. Als we een moral injury dus zien als een beschadiging van je 

eigen geschiedenis, moet het ook een beschadiging zijn van de geschiedenis van de mensheid. En 

alhoewel deze invloed in de totale geschiedenis van de wereld misschien een druppel op een 

gloeiende plaat is, is het in de directe omgeving wel degelijk voelbaar. Het gat tussen wie men 

terug verwacht en hoe men terugkomt is te groot. Iemand schiet tekort en bovenop de schuld die 

men al voelt over de gedane handelingen komt de schaamte van het niet voldoen in de ogen van 

de ander. In zowel de literatuur over moral injury, als de filosofie, als de roman zien we hoe dit 
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resulteert in isolatie. Een moral injury raakt de samenleving, die een van zijn individuen verliest 

doordat de samenleving en het individu niet in staat zijn in contact te komen met elkaar.  

 

In alle voorgaande tekst zijn we opzoek gegaan naar betekenissen van moral injury. 

Psychologisch, filosofisch en literair. De belangrijkste passage van deze scriptie is misschien niet 

iedere lezer bijgebleven aangezien het een bijzin betreft in de romananalyse. Het gaat om de 

betekenis van het feit dat Bartle zichzelf schaadt: ‘[het schaden] is niet een teken van een 

ontspoorde psyche maar van een ontspoord leven’ (p. 50). Het belang van onderzoek naar moral 

injury voor humanisten en humanistici zit denk ik hierin. Het is niet alleen een psychologische 

aandoening, het is een fundamentele beschadiging van het zelf, van het individu. Het gewicht 

hiervan moet niet onderschat worden. Militairen zetten sinds het begin van de geschreven 

geschiedenis hun leven op het spel voor het land dat ze dienen. De fysieke gevaren zijn duidelijk 

voor iedereen. De psychologische gevaren zijn sinds enkele decennia ook steeds bekender 

geworden. Je leven op het spel zetten heeft echter nog een heel andere betekenis. Een moral 

injury kan je levensverhaal in stukken achterlaten die moeilijk weer te lijmen zijn. In onze 

analyse zagen we dat de gebeurtenissen in Irak de bril vormden waardoor Bartle zijn leven na de 

uitzending zag. Een bril die hij niet meer af kon zetten.  
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Discussie 

Wat kunnen we met deze inzichten? Allereerst is het interessant om te kijken naar de praktijk, 

wat kan men met de inzichten opgedaan in deze scriptie? Moral injury is immers voornamelijk 

een probleem dat zich in de praktijk afspeelt. Vervolgens kijken we ook nog naar de theoretische 

implicaties.  

 

Praktijk 

Een van de belangrijke inzichten is hoe ingewikkeld de relatie met de omgeving kan worden. De 

omgeving van een militair is een veelzijdige, de wereld van de militair is groot, en er zijn veel 

externe invloeden. Een groot deel van de interactie met deze wereld bestaat uit oordelen en 

verwachtingen. In het huidige tijdsgewricht is het oordelen over het handelen van anderen een 

internationale bezigheid geworden. Of het nou politici, popsterren, zakenlui of militairen zijn, 

grote verontwaardiging over ‘afwijkend’ gedrag ligt op de loer. Maar ook positieve oordelen 

kunnen hun wissel trekken. Als held onthaald worden maar je een loser voelen creëert alleen 

maar meer schaamte. Ook Nederland kent haar eigen problematische geschiedenis met oorlogen 

in Indonesië, voormalig Joegoslavië en de oorlogen in Irak en Afghanistan. In al deze oorlogen 

zijn er dingen gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen, en veel hiervan zullen wij nooit 

weten. Datgene wat wij wel weten wordt maar zelden begrepen. Het eerste wat mij opviel tijdens 

mijn stage bij defensie was mijn verstrekkende onwetendheid met betrekking tot het militaire 

bestaan. Om effectief mijn werk te kunnen doen moest ik die onwetendheid omarmen. Het 

begrijpen van het verhaal werd mijn eerste en voornaamste taak. Militairen maken dit niet 

makkelijk door het gebruik van hun eigen jargon en afkortingen. Tegelijkertijd zag ik de grote 

wil om hun verhaal te delen. Op het moment dat dit delen onmogelijk wordt gemaakt door schuld 

en schaamte, moet er niet alleen gekeken worden naar de militair, maar ook naar de omgeving. 

De vraag is hoe we deze verhalen beter kunnen begrijpen. 

De roman speelt een bijzondere rol in het onderzoek. Enerzijds illustreert de roman de 

moeizame relatie tussen de militair en moraliteit. Het geeft een beeld van een leven dat 

verscheurt wordt door morele vertwijfeling. Anderzijds is de roman ook een voorbeeld van hoe 

om te gaan met deze vertwijfeling. Door het schrijven van The Yellow Birds gaf Powers een plek 

aan gebeurtenissen in zijn leven die hij maar moeilijk na kon vertellen. Door het lezen van 

boeken kon hij zich weer verplaatsen in het verhaal van de ander. Hij doorbrak, met andere 

woorden, zijn eigen isolatie door middel van literatuur. Niet iedereen is echter in staat het eigen 

verhaal in literaire vorm te gieten. Daarom is het ook belangrijk dat er vanaf de andere kant hulp 
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wordt geboden aan hen die moeite hebben hun eigen verhaal te vertellen. De geestelijk 

verzorging lijkt hiervoor de aangewezen partij. In deze scriptie is geprobeerd handvatten te geven 

om hierover na te denken en te praten. Dit kan echter veel verder uitgewerkt worden.  

 

Theorie 

Een theoretisch punt dat verder onderzocht kan worden is het idee van ‘het goede’. De 

complexiteit van deze term is hopelijk in al het voorgaande helder geworden. Het goede betekent 

iets anders in iedere situatie en ook in het goede doen kan morele schade worden opgelopen. Het 

is interessant om misschien de focus te verleggen van het goede zelf naar de opties die gegeven 

zijn. Welke opties zijn er, sluiten ze elkaar uit? Litz et al. stelde terecht dat een moral injury 

alleen kan worden opgelopen als er van te voren iets van een moraal is. Er zijn maar zeer weinig 

mensen die uit zichzelf het slechte willen doen. Voor een morele verwonding is een (impliciet) 

besef van wat moreel juist is een vereist. Daarom denk ik dat het interessant is om de situatie van 

het militaire bestaan te onderzoeken, zoals Zacka dat bij bureaucraten heeft gedaan. Een 

onderzoek naar het goede bij militairen kan leiden naar een beter begrip van de risico’s die 

militairen lopen: waar loopt het goede de kan geschaad te worden?  

Dit sluit aan bij het volgende thema: de risicofactoren. Naast neuroticisme en een neiging 

tot schaamte is er denk ik nog een derde risicofactor die onderzocht kan worden. De eigen visie 

op het menselijk bestaan. Ik denk dat grote idealen en hoge verwachtingen eerder geschaad wordt 

dan een cynische militair die alleen vecht om zijn brood te verdienen. In het midden van dat 

spectrum zit het belang van verwachtingen scheppen, zowel voor jezelf als voor anderen (denk 

aan de belofte van Bartle aan de moeder van Murph).  

Schaamte is een thema dat erg dicht bij moral injury ligt maar niet uitgebreid naar voren 

is gekomen in deze scriptie. Dit is, terugkijkend, geen incident maar iets wat in veel literatuur 

over moral injury gebeurt. Toch lijken juist schuld en schaamte de brandstof te zijn voor het 

voortduren van alle isolatie. Deze schuld en schaamte komen ook voort uit beloftes en 

verwachtingen die niet waargemaakt kunnen worden. Tekortschieten is een groot thema dat veel 

verder onderzocht kan worden.  Een richting van vervolgonderzoek zou kunnen zijn hoe om te 

gaan met grote, intense gevoelens van schuld en schaamte. Deze lijken de grootste belemmering 

voor het gesprek. Schuif schuld en schaamte aan de kant en men kan zich uitspreken. En 

geluisterd moet er worden.   
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