
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuld- en 
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Factsheet 

Inleiding 
Tijdens een uitzending kunnen militairen geconfronteerd worden met (morele) dilemma’s. Ook kunnen 

zij getuige zijn van het leed van de getroffen burgerbevolking. Daarbij is het niet altijd mogelijk dat leed 

weg te nemen, of te voorkomen dat nog meer mensen (burgers, maar ook collega-militairen) door 

oorlogsgeweld getroffen worden. Militairen zijn goed getraind om hun werk onder de meest complexe 

omstandigheden en onder geweldsdreiging te kunnen uitvoeren. Toch kunnen zij achteraf, na 

thuiskomst, twijfelen over hun handelen, over genomen beslissingen of over de interventies die zij 

moesten uitvoeren. Dan kunnen uitzendervaringen tot schuld- en schaamtegevoelens leiden. 

Schuld en schaamte 
De begrippen schuld en schaamte zijn beide gebaseerd op een aantal voorwaarden: 

 

 Mensen hebben normen of een besef van goed en kwaad. 

 Mensen accepteren dat zij zelf een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. 

 Mensen zijn in staat tot zelfreflectie en staan open voor zelfkritiek. 

 Mensen beschikken over empathie waardoor ze zich kunnen verplaatsen in anderen. 

 

Daarnaast is er ook een aantal verschillen tussen beide begrippen: 

 

 Bij schuld veroordeel je je eigen gedrag, je vindt dat je anders had moeten handelen, voelen 

of denken. 

 Bij schaamte veroordeel je je eigen persoon, je hebt niet voldaan aan het ideaalbeeld dat je 

van jezelf hebt.   



Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen 
De eerste studies over schuldgevoelens vanwege de confrontatie met oorlog en geweld vonden plaats 

onder Holocaust-overlevenden en onder Vietnam-veteranen. Deze onderzoeken hebben geleid tot 

een onderscheid in verschillende vormen van schuld. 

 

Survivor guilt of overlevingsschuld. Mensen voelen zich schuldig omdat zij overleefd hebben en 

anderen, vaak dierbaren of naasten niet. Voorbeelden zijn onder andere: 

 

 Iemand mist een vliegtuig, dat vervolgens neerstort. 

 Een militair wisselt van plaats of dienst met een collega die vervolgens sneuvelt. 

 

Daderschuld. Mensen voelen zich schuldig over iets dat zij hebben gedaan. Voorbeelden zijn onder 

andere: 

 

 Militairen die dingen hebben gedaan uit wraak of razernij over wat hen was aangedaan. 

 Militairen die in actie per vergissing iemand anders doden, bijvoorbeeld een vrouw of een 

kind. 

 

By-stander guilt of omstandersschuld. Mensen voelen zich schuldig over iets dat zij niet hebben 

gedaan. Voorbeelden zijn onder andere: 

 

 Het niet ingrijpen bij misdaden tegen de menselijkheid. 

 Je was niet in staat om jouw kameraad tijdig te waarschuwen. 

 

Vaak hanteren mensen denkstrategieën als verklaring voor waarover zij zich schuldig voelen. Deze 

verklaringen zijn een poging om grip te krijgen op wat is gebeurd. Omdat dit echter achteraf gebeurt, 

versterken deze verklaringen de schuldgevoelens. Twee bekende denkstrategieën zijn: 

 

 De “what if-“redenering: Wat zou er gebeurd zijn als ik eerder of later was vertrokken? Als ik 

beter had opgelet, niet was afgeleid? 

 De “ik had het kunnen weten”-redenering Door achteraf de loop der dingen te reconstrueren, 

zoeken en vinden mensen aanwijzingen die zij hadden kunnen opmerken en die hen ertoe 

hadden kunnen aanzetten om de calamiteit te voorkomen. 

Onderzoek in Nederland  
In 2009 promoveerde Natasja Rietveld aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar schuld- 

en schaamtebeleving bij Nederlandse veteranen. In samenwerking met het Veteraneninstituut 

onderzocht zij een aselecte steekproef van 3.800 veteranen die deelgenomen hebben aan een of 

meerdere vredesmissies in VN- of NAVO-verband. Ruim 1.100 veteranen retourneerden een 

ingevulde vragenlijst (31%). 

Kenmerken respondenten 
Van de deelnemers aan het onderzoek was 92% man en de gemiddelde leeftijd was 44 jaar. Voor de 

meeste respondenten gold dat zij één keer uitgezonden waren geweest (58%), 26% twee keer en 

16% drie keer of vaker. Bijna 80% van de respondenten was tijdens de uitzending beroepsmilitair en 

ruim 15% was dienstplichtig militair. Gedurende de uitzending had 50% van de respondenten de rang 

van soldaat of korporaal.  



Een meerderheid van de respondenten (59%) had deelgenomen aan missies in het voormalig 

Joegoslavië (UNPROFOR, IFOR/SFOR), 12% was uitgezonden geweest naar Irak (SFIR) en de 

overige respondenten hadden deelgenomen aan vredesmissies in het Midden-Oosten, Angola, Goma 

(Zaire/Ruanda), Cambodja, Kosovo of Afghanistan.  

Schuld- en schaamtegevoelens onder de respondenten 
Ruim een kwart van de respondenten had schuldgevoelens als gevolg van uitzendervaringen; van die 

groep voelde 4% zich zelfs regelmatig tot vaak schuldig. Een op de vijf veteranen (22%) schaamde 

zich voor bepaalde uitzendervaringen, 5% schaamde zich regelmatig tot vaak.  

 

Dit onderzoek vond zes typen situaties en ervaringen die aan de schuldgevoelens vooraf zijn gegaan 

(Figuur 1). De veteranen gaven voornamelijk aan zich schuldig te voelen door de onmogelijkheid te 

kunnen ingrijpen om geweld te voorkomen en het gevoel tekort te zijn geschoten (omstanderrol). Maar 

ook de neerbuigende en respectloze houding tegenover de cultuur en waarden van de bevolking in 

het missiegebied vormden een belangrijke bron voor hun schuldgevoelens.  

 

 

Figuur 1: Dimensies van schuldbeleving. (% van n = 440) 

 
  



Veteranen noemden als belangrijkste oorzaak van hun schaamte het gevoel gedurende hun 

uitzending te zijn tekortgeschoten en te hebben gefaald. Ook schaamde men zich voor de ervaren 

machteloosheid in het (voormalig) conflictgebied. Een grote groep veteranen (59%) voelde zich 

machteloos gedurende de uitzending; 28% zelfs in sterke mate.  

 

Bij 33% van de veteranen die schuld en schaamte beleven als gevolg van uitzendervaringen 

veroorzaken die gevoelens problemen in het dagelijks leven, bij 3% zelfs in behoorlijke mate. 

Schaamte voor ervaringen tijdens een uitzending belemmert 2% van de respondenten hulp in te 

schakelen bij de verwerking van deze uitzendervaringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadere informatie 
Deze factsheet biedt een overzicht op hoofdlijnen. Voor nadere informatie over het besproken 

onderzoek (Rietveld, N., De gewetensvolle veteraan. Schuld- en schaamtebeleving bij veteranen van 

vredesmissies. Oisterwijk: Boxpress 2009) kunt u de website www.veteraneninstituut.nl raadplegen, 

dan wel telefonisch (088 - 334 00 50) of per e-mail (info@veteraneninstituut.nl) contact met ons 

opnemen. 
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