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De lijfelijkheid van de geest: Fenomenologie 
van verlies, rouw en herstel
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Persoonlijk startpunt van reflectie over 
morele kwetsuren en geestelijke verzorging
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‘Moral injury’ – morele verwonding

“de voortdurende psychologische, biologische, spirituele, 
gedragsmatige en sociale impact van het zelf verrichten, 
het niet voorkomen of het getuige zijn van handelingen 
waarin diepe morele overtuigingen en vanzelfsprekendheden
worden geschonden.”
(Vos, 2019, naar Litz et al., 2009) 



‘... een Nederlandse militair die in Afghanistan in de 
sneeuw een oude man tegenkwam met een doodziek kind 
op de arm. Aanwezig geneeskundig personeel vreesde dat 
het kind zonder hulp zou sterven, maar de eenheid kreeg 
de instructie door te gaan met hun opdracht om een 
Taliban-strijder op te pakken. 
De militair bleef na terugkeer in Nederland worstelen met 
het gevoel te hebben gefaald’. 

(Tine Molendijk over morele verwonding op: 
https://www.nwo.nl/cases/morele-verwonding-voorkomen-beter-dan-
genezen)
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Nederlandse case studies over geestelijke 
verzorging bij morele verwonding



De lijfelijkheid van morele processen

Moraliteit bestaat uit praktijken, niet uit theorieën
Margaret Urban Walker

Geleefde moraliteit als een proces van oriëntatie op 
visies van goed leven

Charles Taylor

Bill Wadman
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De spirituele laag in morele oriëntatie:
verbinding met het ‘web van leven’ (Carrie Doehring)

Tomás Saraceno
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Geestelijke verzorging en moreel herstel bij 
Defensie

Geestelijk verzorgers als betrouwbaar moreel oriëntatiepunt in de wereld van militairen
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Casus ‘Bloemengroet’:
De lijfelijke dimensie van GV bij moreel herstel

“De andere man is opvallend stil tijdens dit gesprek. Ik sla het op en zeg met nadruk 
tegen de eerste man dat de geestelijk verzorger als enige binnen Defensie 
geheimhoudingsplicht heeft en dus een vrijplaats biedt in dit soort situaties. Nu is er wel 
even oogcontact met de andere man” 



Terug naar Justitie. Moreel herstel – van 
gedetineerden? Van slachtoffers?

• Een ééndimensionale morele wereld met ‘niet schuldig 
zijn/worden bevonden’ als hét morele oriëntatiepunt

• Begeleiding bij morele heroriëntatie: ruimte bieden 
aan morele complexiteit

• Geestelijk verzorgers belichamen de positie dat alle 
mensen verlangen opgenomen te zijn in een web van 
zorgzame relaties – gedetineerden én slachtoffers
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Tot slot: de vrijplaats als ruimte voor moreel 
herstel


