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Schuld, schaamte en levensdreiging

Ik in de ogen van   de ander 
In haar keynote tijdens het NtVP jaarcongres op 31 mei jl. exploreerde 

dr. Maggie Schauer van de Universität Konstanz in Duitsland de 

functies van schuld en schaamte na psychotrauma.

Existentiële sociale emoties
Wat	maakt	ons	mens?	Het	gegeven	dat	we	existentieel	
afhankelijk zijn van hoe we denken dat anderen ons zien, 
en dat we daarmee – onder pijnlijke emoties – onszelf 
aanpassen aan anderen in onze zoektocht naar sociale 
erkenning en status. Het vermogen ons bewust te zijn 
van emoties transformeert ons van ‘sociale dieren’ tot 
mensen. In ons eerste levensjaar ervaren we al primaire 
emoties zoals angst, woede en blijdschap. Sociale emo-
ties komen later tot stand met de mentale voorstelling 
van ‘ik’, een zelfbewustzijn. 

De bedreigde sociale integriteit
Gedurende ons leven zijn we continu bezig om met onze 
emotionele en fysieke waarneming betekenis te geven 
aan  wat er gebeurt. We scannen op levensdreiging: op 
schade aan ons lichaam (zoals kou, hitte, besmetting, 
verstikking, interne schade) of aan ons vermogen tot 
voortplanting (zoals verkrachting of gevaar voor nako-
melingen). Maar bedreiging van onze sociale integriteit, 
zoals sociale afwijzing, isolatie, een gevoel van tekortko-
ming	of	exclusie,	het	onverwacht	breken	van	belangrijke	
banden, verlies van familieleden, verlies van status, is – 
naar onze menselijke aard – niet minder schadelijk. Men-
sen streven naar stabiele sociale interacties en inclusie, 
een zekere status binnen de gemeenschap, autonomie, 
betrouwbare banden en een hoge voortplantingswaarde. 

Bij bedreiging van sociale status, zoals ontering en ver-
nedering, laten we intense emotionele, gedragsmatige 
en fysiologische reacties zien. Bedreiging van sociale 
integriteit kan een opeenvolging van fysiologische en 
psychologische verdedigingsreacties teweegbrengen, 
net als bij aanvallen op de lichamelijke integriteit. 

Een onderschikkende reactie op zich kan adaptief zijn: 
het stopt conflict en agressie van de tegenstander. Op 
termijn echter, kunnen herhaalde tegenslagen in sociale 
interacties grote individuele gevolgen hebben door het 
constant her-evalueren van de eigen minderwaardig-
heid en onbekwaamheid. Wanhoop en verslagenheid, in 
wezen	extreme	reacties	op	extreme	sociale	stress,	zijn	
belangrijke oorzaken voor depressie en suïcidaliteit. 
Waar fysieke dreiging, zoals schade aan het lichaam, tot 
dissociatieve symptomen kan leiden, kunnen bedreigin-
gen voor de sociale integriteit – vooral in de kindertijd – 
leiden tot pathologische veranderingen in stemming en 
manier van denken. Gevoelens van schuld en schaamte 
hangen – net als traumaklachten – samen met het aantal 
meegemaakte traumatische ervaringen en daar valt ver-
lies van sociale integriteit ook onder. Het reguleren van 
interpersoonlijke relaties, sociale overleving en verbinte-
nis na verlies van sociale integriteit, is een posttraumati-
sche taak.

Schuld (controle over uitkomsten of sociaal sein van 
verantwoordelijkheid)
‘Survivor guilt’ en schaamte komen voor na diverse trau-
matische gebeurtenissen (zoals oorlog, geweld en mis-
handeling). De kwelling en emotionele pijn van schuld 
wordt veroorzaakt doordat we met onze kennis over de 
uitkomst van de gebeurtenis de herinnering aan wat we 
ervóór wisten, gaan kleuren. Hierdoor geloven we ten 
onrechte dat onvoorziene uitkomsten te voorzien (en dus 
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te voorkomen) waren, en dat we hadden kunnen weten 
dat iets onvoorziens zou gaan gebeuren en we iets 
hadden kunnen doen om dat te voorkomen. Schuldge-
voelens geven een idee van ‘controle gehad hebben’, dus 
dat ik invloed had op hoe het is verlopen (‘Het was mijn 
schuld dat ik verkracht werd. Volgende keer draag ik geen 
korte rok meer, zodat ik niet word belaagd’). Het idee van 
controle – ook al is dat objectief genomen onwaar – is 
van groot belang in hulpeloze situaties, omdat het het 
bewustzijn in de toekomst vergroot. 
Maar waarom hebben overlevenden van zoveel trauma-
tische stress zulke verdraaide redene-
ringen? Omdat toegeven aan overmacht 
(‘ongeacht wat, het was toch gebeurd’) 
in emotioneel opzicht ondraaglijk en in 
gedragsmatig opzicht zinloos zou zijn, 
en in evolutionair opzicht uitsterving 
zou betekenen. Tegengesteld hieraan 
probeert onze geest de ‘straf’, dus de 
negatieve ervaring, te linken aan onze eigen acties, 
zodat we het de volgende keer kunnen herkennen en 
de negatieve ervaring kunnen vermijden. Aan de andere 
kant: als iemand een zekere controle had over de situatie, 
of keuze wat te doen, dan houdt dat ook een morele 
verantwoordelijkheid in. Dat maakt dat – na de primaire 
functie van een meer effectief waarschuwingssysteem 
voor toekomstige veiligheid – de voornaamste tweede 
functie van schuld is om ons moreel slecht te doen voe-
len en daardoor berouw te tonen. Dit is van essentieel 
belang om er zeker van te zijn om opnieuw opgenomen 
en geaccepteerd te worden in de sociale gemeenschap 
na wat lijkt op een mogelijke overtreding van waarden of 
foute actie. Overlevingsschuld past hierin als de keerzijde 
van winnen. 
Mogelijk is overlevingsschuld geselecteerd door de 
evolutie als een psychologisch mechanisme ter onder-
steuning van het groepsleven. Onze emotionele kwelling 
kan anderen overtuigen van onze onderdanigheid door 
wat we ervan hebben geleerd (‘Hoe had ik dat kunnen 

doen?’) en van onze zichtbare reiniging en bereidheid 
om verantwoordelijkheid te nemen: aanbieden om het 
goed te maken, nadenken over herstel, biechten, veront-
schuldigen. Schuldgevoelens, hoe pijnlijk ook, hebben 
aangetoond dat ze ons tot een beter persoon maken en 
ze maken terugkeer in de groep makkelijker. 

Schaamte (sociaal teken van onderschikking)
Schaamte ontwikkelt zich in de vroege kindertijd, nog 
voordat er een gevoel van verantwoordelijkheid en 
schuld (en de wil om het goed te maken) is. Schaamte-
gevoelens duiden op een ervaren nederlaag, en horen bij 
een lagere rang of positie. Schaamte leidt tot overgave 
en terugtrekking en kan signalen tot contra-agressie 
wegnemen, vooral van belang bij kleinere, jongere, zwak-
kere en kwetsbaardere individuen.
Als je je schaamt, voel je je slecht over jezelf: hoe had ik 

dat kunnen doen? Je een slecht persoon voelen, minder-
waardig, in gebreke, waardeloos, negatief beoordeeld 
door anderen, geneigd om te ontsnappen, te verbergen. 
We voelen ook schaamte en vernedering als we geen 
controle hebben over onze ‘dierlijkheid’: lichaamsfuncties 
en -uitscheidingen, seksuele opwinding, ons geslacht, 
maar ook onze lust voor agressie (‘appetitief geweld’). 
Hetzelfde geldt als het niet lukt onze rivaliteitsgevoelens 
voor iemand met een hogere rang of voor onze seksuele 
partner te verbergen, wanneer we onrechtmatig een 
hogere positie of status (willen) verwerven, of ongeoor-
loofd betere voortplantingsmogelijkheden najagen. De 
blootgestelde delen van de huid gaan dan blozen om te 
seinen dat we bereid zijn tot onderwerping. We blozen 
niet alleen in het geval van lichaamsfuncties of sterke 
(onethische) emoties, maar ook als onvrijwillig teken van 
onderwerping aan potentiële seksuele partners.
Schaamte is gerelateerd aan verstoppen, ontkennen en 
ontsnappen, en verhindert het aangaan van empathische 
connecties met anderen. Beschaamde personen ervaren 
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alleen op zichzelf gerichte ontzetting en lopen daarbij 
een verhoogde kans op en kwetsbaarheid voor psychi-
sche symptomen (zoals angst, depressie, lage zelfwaar-
dering, eetstoornissen, middelengebruik). Een strenge 
en afwijzende ouderschapsstijl in de kindertijd heeft 
verband met schaamte in de adolescentie. Herhaalde 
sociale vernedering in de jeugd kweekt (onderdrukte) 
woede en reactieve impulsiviteit, en vervolgens indi-
viduen met een lust voor geweld, die geneigd zijn om 
anderen te beschuldigen, pijn te doen en soms zelf te 
bedreigen, aan te vallen en te doden als gewelddadige 
manier om dominant te zijn en status te (her-)winnen.

De therapeutische ander
In behandeling is psycho-educatie noodzakelijk om 
deze aspecten van vernedering en onderwaardering te 
begrijpen. Uiteindelijk  is de input van de ander nodig 
om het lijden te stoppen, het lukt niet alleen. De sleu-
tel daartoe is sociale waardering in het therapeutisch 
contact, het herbeleven en het zintuiglijk verwerken van 
typisch pijnlijke momenten van afwijzing. Wat het lijden 
van de sociale pijn kan tegengaan en het gevoel van 
eigenwaarde kan doen toenemen, is het terugleggen van 
de schaamte bij de dader (‘Wie zou zich eigenlijk moeten 
schamen voor wat er is gebeurd?!’). 
Schuldgevoelens stellen personen in staat om het 
perspectief van de ander aan te nemen. Deze personen 
neigen naar empathie, veerkracht en hebben geen ver-
hoogd risico op psychiatrische symptomen. Alleen praat-
thera pieën en cognitief werken voldoen wellicht niet in 
de behandeling van posttraumatische schuldgevoelens. 
Iemand ompraten van zijn of haar schuldgevoelens 
betekent het ontkennen van onze biologische behoefte 
aan het controleren van sociale dreiging. Zoals eerder 
gezegd, kan psycho-educatie helpen met het krijgen van 
zelfacceptatie. Afhankelijk van de aansprakelijkheid van 
de persoon kan een sociale activiteit, iets teruggeven aan 
de maatschappij, het beste medicijn zijn. Een werkzame 
oefening kan het opstellen van een ‘verantwoordelijk-
heidsschijf’ zijn: inschatten voor welk percentage van de 
uitkomst de persoon ten opzichte van andere personen 
en de omstandigheden werkelijk verantwoordelijk was. 
In sommige gevallen kan er zelfs posttraumatische 
groei worden bewerkstelligd. Als er geen zelfacceptatie 
ontstaat, leiden schaamte en devaluatie tot een lage 
zelfwaardering (niets te verliezen) en het risico op het 
willen terugwinnen van sociale status door haatvolle of 
wraakzuchtige acties (soms zelfs tot massamoord).
In conclusie: veroordeling van een schuldig persoon 
zou nooit de identiteit van de persoon moeten treffen 
(beschaamd zijn voor wie we zijn), maar vooral de daden 
(we voelen ons schuldig voor wat we hebben gedaan). 

Met dank aan: Thomas Elbert en Danie Meyer-Parlapanis 
voor het kritisch lezen en becommentariëren van het 
manuscript.
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