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Ook al is het ver bij ons vandaan: het feit dat 
er  oorlog is, veroorzaakt serieuze stress in het 
 lichaam van mensen die daar eerder mee in 
aanraking zijn geweest.

Terwijl ik dit schrijf, is nog volstrekt onduidelijk 
of en hoe de strijd in Oekraïne gaat  eindigen. 
Maar dat is ook helemaal het punt niet. Het 
gaat erom dat we ons veel beter zouden 
 moeten  realiseren hoeveel mensen letterlijk en 
figuurlijk worden geraakt op hetmoment dat
hun  veiligheid wordt bedreigd. Dat gevoel van 
onveiligheid is daarbij het probleem, niet de 
 objectieve situatie (voor zover die betrouwbaar 
is vast te stellen). Je veilig voelen is een van de 
meest essentiële menselijke behoeften. Blij en 
gelukkig zijn gaat niet lukken in een situatie 

waarin je je bedreigd voelt. 
Dat mensen die persoonlijk ervaring 
 hebben met oorlog meer last hebben van 
de  gruwelijkheden in Oekraïne  begrijpen 
de meeste mensen wel. Dat ook  jonge 

 mensen in Nederland mede door die  oorlog 
in  ernstige  psychische nood  belanden, is zo 

mogelijk een nóg serieuzer signaal: 
oorlog is niet goed voor mensen, 
voor niemand niet, nooit niet. 
Geen vrede in de wereld betekent 
geen vrede in  onszelf.
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Oorlog voeren is even oud als de mens-
heid. Maar begrijpen doe ik het niet: 
de beelden van oorlog worden toch 

niet voor niets vaak getypeerd als onmenselijk? 
Dat zo’n man als Poetin een of ander politiek-
strategisch doel heeft, geloof ik nog wel, maar 
zou hij zich echt niet bewust zijn van de gevol-
gen die het binnenvallen van Oekraïne voor 
talloze mensen heeft? En dan hebben we het 
niet alleen over de onschuldige inwoners van 
een land dat in brand staat, een omgeving waar 
mensen met de dood bedreigd worden en vaak 
daadwerkelijk geliefden verliezen. 
De soldaten die de oorlog moeten voeren, 
 raken in groten getale fors getraumatiseerd, 
 onafhankelijk van het leger waar ze voor  moeten 
 vechten. In Amerika verblijven tot op de dag 
van vandaag duizenden Vietnam- veteranen 
in  speciale tehuizen, kapotgemaakt door een 
kansloze oorlog die al een halve eeuw geleden 
werd verloren. Kennen de bevelhebbers die 
jonge mensen richting het strijdveld dirigeren 
eigenlijk de chronische post- traumatische 
stressstoornis? Een gruwelijke kwaal, die 
lichaam en geest sloopt. 
En dan is er nog iets dat vrij weinig aan-
dacht krijgt: een oorlog heeft ook  serieuze 
impact op heel veel  mensen die er mis-
schien niet  letterlijk in betrokken zijn, 
maar die er via alle nieuws media 
toch (te) veel van  meekrijgen. 
Vooral de mensen die  eerder 
in hun leven ook in aan raking 
zijn geweest met oorlog en 
geweld. Mensen die zich ge-
beurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog herinneren, 
 vertellen dat er door het 
geweld in Oost-Europa 
een pijnlijke onrust in hun 
eigen hoofd is  ontstaan. 
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Je veilig voelen is een 
van onze meest essentiële 
behoeften


