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Door: Gielt Algra

ok kan men begrip
opbrengen voor de
afschuwelijk verminkten

die in hun wanhoop en schaamte
niet verder wensten te leven. Dit leed
wordt bijvoorbeeld indringend
beschreven in het onlangs in het
Nederlands vertaalde boek De offi-
cierskamer van Marc Dugain. Hij
beschrijft hierin het lot van zijn
grootvader en diens kameraden, die
verder moesten met een gezicht dat
half weggeslagen was door granaat-
scherven. Inleving wordt moeilijker
wanneer de zelfdoding wordt
genoemd van Franse officieren die
(opnieuw) naar de Hel van Verdun
moesten en die zich verhingen in een
hotelkamer.
Van Bergen beschrijft niet alleen de
frontervaringen die tot deze daad lei-
den. De dichter Georg Trakl beneemt
zich het leven tijdens de Eerste
Wereldoorlog omdat hij niet meer
om kan gaan met de verschrikkelijke
ervaringen die hij opdeed als ver-
pleegkundige in een hospitaal vol

Met dit gedicht begint Leo van Bergen in zijn boek Zacht en Eervol. Lij-

den en sterven in een Grote Oorlog het hoofdstuk over zelfdoding en

zelfverminking. Hij toont aan de hand van vele voorbeelden en onom-

stotelijk te rooskleurige, officiële cijfers (desalniettemin reppen Duitse

bronnen dan toch nog van 5.100 gevallen aan het einde van de Eer-

ste Wereldoorlog) dat zelfdoding en zelfverminking tussen 1914 en

1918 allesbehalve abnormale verschijnselen waren. Wie zich vandaag

de dag de omstandigheden realiseert waaronder de soldaten in de

loopgraven leefden en stierven, kan zich voorstellen dat velen aan het

einde van hun psychische kracht tot zulke dramatische daden overgin-

gen.

O 
afschuwelijk gewonde militairen. De
Britse auteur Robert Graves
beschrijft in Goodbye to all that hét
dilemma bij uitstek inzake het oor-
deel omtrent zelfdodingen van (ex-)
militairen. Bij een soldaat die zich-
zelf van het leven heeft beroofd,
vindt Graves een brief waarin staat
dat de vriendin van de betrokken
soldaat een nieuwe minnaar heeft.
De vraag doet zich dan voor of dit
verlaten worden door je geliefde dan
de hoofdoorzaak is van de zelfdo-
ding, of dat het uiteindelijk een
druppel is die de toch al goedgevul-
de emmer van loopgraafmisère doet
overlopen.

Naoorlogse slachtoffers
Deze voorbeelden speelden zich
allemaal af tijdens de oorlog zelf.
Echter, ook na afloop kunnen de
schaduwen van de oorlog de betrok-
ken militairen inhalen en zodoende
alsnog slachtoffers maken. Dat gege-
ven verwerkt de Duitse auteur Wolf-
gang Borchert in zijn op eigen erva-
ringen gebaseerde naoorlogse werk.
Deze als 26-jarige veteraan in 1947

gestorven auteur beschrijft in zijn in
hetzelfde jaar verschenen werk
Draußen vor der Tür hoe de hoofd-
persoon Beckman na de oorlog van
het Oostfront terugkeert en zijn
vrouw opzoekt. "Drie jaar is veel,
weet je, Beckman", dat is alles wat
zijn vrouw hem had te zeggen. De
man die nu bij haar was had er bij
staan grinniken. De hoofdpersoon
voelt zich als een ‘soort meubelstuk’
behandelt en doet een poging tot
zelfdoding door zichzelf in de Elbe te
verdrinken.
Erich Maria Remarque staat in zijn
boek Der Weg zurück, het vervolg op
zijn roemruchte Im Westen nichts
Neues, stil bij het leven en de moei-
lijkheden van een groep veteranen in
het naoorlogse Duitsland. Hij
beschrijft twee zelfdodingen. De eer-
ste, Georg Rahe, schiet zichzelf dood
bij een bezoek aan de oude slagvel-
den van Verdun, waar hij gehoopt had
een antwoord te kunnen krijgen op
alle vragen die hem sinds de strijd
zijn blijven achtervolgen. Hij heeft,
jaren na de feitelijke strijd, geen
ander antwoord dan een uitgestelde
soldatendood, na jaren in een psy-
chiatrische inrichting verpleegd te
zijn. De tweede, Ludwig Breyer, snijdt
zich de polsen door omdat hij niet
meer kan leven met de consequenties
van het aan een frontbordeel overge-
houden syfilisbesmetting. 
Bij de hoofdpersoon in Borcherts
werk lijkt de opeenstapeling van
ellende de doorslag te geven tot de
dramatische daad. Bij Remarque
heeft de één duidelijk de oorlog niet
verwerkt en kan uiteindelijk geen
kant meer op. De ander lijkt dan wel
de loopgravenervaringen onder con-
trole te hebben, maar blijft wel fysiek
achtervolgd worden door wat hij
heeft opgelopen in de oorlog.

Gevechtsverliezen
Vandaag de dag is zelfdoding onder
(ex-) militairen een onderwerp dat
alle aandacht verdient – niet alleen in
Nederland. Immers, vergeleken met
de gevechtsverliezen in beide wereld-
oorlogen was het aantal zelfdodingen
toentertijd misschien van onderge-
schikt belang. Met de huidige conflic-
ten is er echter vaak sprake van een
low casualty risk. Daarmee komt het
verliescijfer door zelfdoding na het
conflict als een van de belangrijkste

Zelfdoding militairen van alle tijden

Uitgesteld gesneuveld
In winter trenches cowed and glum

With crumps and lice and lack of rum
He put a bullet through his brain

No one spoke of him again

Siegfried Sassoon, Suicide in the Trenches
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• ‘Voor hen die door het werken aan vrede gekwetst raakten en uit respect voor diege-
nen voor wie deze last te zwaar werd’, meldt een van de plaquettes van het nieuwe monu-
ment voor militaire slachtoffers van vredesoperaties in stadspark Hattem te Roermond.
Foto: Goedele Monnens

verliescijfers naar voren. In Groot-
Brittannië wordt nu geclaimd dat er
meer veteranen van de Falklandoor-
log zijn omgekomen door zelfdoding
dan er indertijd op het slagveld ach-
terbleven. Dezelfde beweringen wor-
den ook gedaan in het Lagerhuis
omtrent de Eerste Golfoorlog. Argen-
tinië, met een verliescijfer van onge-
veer 600 man tijdens de Falklandoor-
log, telt momenteel 350 gevallen van
zelfdoding onder de Veteranos de
Malvinas. Ook in de Verenigde Staten
woedt de discussie omtrent met
name het aantal zelfdodingen onder
Vietnamveteranen. Er circuleren cij-
fers van 60.000 tot 100.000 op een
totaal aantal van 58.000 gesneuvel-
den (de laagste schattingen komen
overigens neer op ongeveer 9.000). 

Nabestaanden
Denemarken is er vorig jaar in
geslaagd deze hele discussie, gecon-
centreerd op de statistieken, te voor-
komen. Dit naar aanleiding van een
door nabestaanden van een door
zelfdoding omgekomen veteraan
aangespannen zaak tegen de staat. In
dat land wordt zelfdoding, naar aan-
leiding van opgelopen psychische
trauma’s tijdens de uitzending, nu
beschouwd als omgekomen door
opgelopen verwondingen. Met alle
daarbij behorende rechten voor de
nabestaanden. Ook staatssecretaris
Van der Knaap heeft met de onthul-
ling van het monument voor vredes-
operaties en de daarbij behorende
speciale plaquette die aandacht
vraagt voor hen die door zelfdoding
zijn omgekomen, een belangrijke
stap in de goede richting gezet.
Immers een strikt te cijfermatige
benadering, waarbij uitsluitend
wordt stilgestaan bij de vraag of de
percentages nu wel of niet boven het
landelijke gemiddelde liggen, gaat
voorbij aan het verdriet van de
slachtoffers en nabestaanden. In het
Vietnam Arts Museum in Chicago is
een hommage te vinden aan een
omgekomen broer waarin deze ver-
slagenheid goed onder woorden
wordt gebracht. De woorden spreken
voor zich:

My brother survived his tour in Nam,
but came home with a monkey that
he could not shake. Like countless
others, he was a delayed casualty of

this war.
It took 12 years for the bullets to
catch up with him, but they finally
got him.

Elke zelfdoding is er één te veel en
natuurlijk is er bijna altijd een
opeenstapeling van factoren die tot
deze fatale stap geleid hebben. Zo
zijn relatieproblemen, schulden,
verslavingsproblematiek, daklozen-
problematiek en crimineel gedrag
vaak factoren in de uiteindelijk uit-
zichtloze situatie die tot zelfdoding
leidt. Bij anderen vind je weer hele-
maal geen verklaring. Nabestaan-
den spreken vaak over ‘uit hun han-
den wegglippen’ en ‘de druppel die
de emmer deed overlopen’. Hier
dreigt het gevaar van een ‘kip/ei-
discussie’, met name over de vraag
of er niet al iets mis was met de per-
soon voordat hij in dienst trad.

Risicosituaties
Belangrijker is het om te conclude-
ren dat er blijkbaar veteranen in
risicosituaties leven. In Groot-Brit-
tannië kwam men tot de ontdekking
dat één op de vier daklozen in Lon-
den tot de groep van ex-militairen
behoorde. De relatie bij daklozen en

de vergrote kansen op verslaving,
crimineel gedrag en ook suïcide
waren al bekend. De Britse krijgs-
macht heeft sinds enkele jaren, als
reactie op deze problematiek, een
speciaal programma voor deze spe-
ciale categorie opgezet in samen-
werking met de daklozenorganisa-
ties.
In Nederland zijn er ook veteranen
die de trieste stap tot zelfdoding
begaan. Ook zijn er veteranen die op
straat leven. Checkpoint berichtte
eind 2000 al over de zelfdoding van
Libanonganger Lolke de Haan, en
ook Arnold Karskens publiceerde
hierover in Nieuwe Revu. De journa-
liste Marlise Hamaker citeerde
Mark, een dakloze Libanonveteraan
in Straatnieuws (22 november 2003):
"Zet mij maar weer vast. Ik heb
zoveel in de bak gezeten. Daar heb
ik tenminste structuur. Een tv in de
cel, een bed, mijn eten op tijd. Dat is
beter." Eerder had ze al geconclu-
deerd dat Mark niet agressief was
tegen anderen, maar wel tegen zich-
zelf. "Wat heb ik nou? Ik word bijna
40. Ik ga nog liever dood."

Met dank aan KOC-medewerker
Marten Meijer.


