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Over omgaan met schaamte in haar verschillende vormen

“De zuiverheid van het hart veronderstelt schaamte, wat betekent: geduld, 
bescheidenheid en discretie. De schaamte beschermt de intimiteit van de mens.” 

(Catechismus 2533)

Er is een schaamte  
die een prachtig sieraad is

Sir. 4, 21



Jullie elw-team

Editoriaal
 
Over schaamte wordt eigenlijk weinig gesproken. We zijn er blijkbaar wat 
beschaamd over. Nochtans is het een deel van ons leven. Als onze ogen 
aan een bekoorlijk beeld blijven hangen of we over een grens dreigen te 
gaan, voelen we ons beschaamd. Of alleen al uitkomen voor je keuze om 
zuiver te leven, kan je beschaamd doen staan. Dan is er nog de schaamte 
over ons uiterlijk, bepaalde eigenschappen en je intimiteit.

Schaamte wil je soms als een last afwerpen. Dan weer is het een schild 
dat je beschermt of een voedingsbodem voor echte spijt. Hoe daarin 
onderscheiden, hoe daarmee omgaan? Hoe hierin richting vinden, terwijl 
anderen schaamteloze handelingen goed praten: “Ze schamen zich helemaal 
niet, ze weten niet eens wat schaamte is.” (Jer. 6, 15)

In deze bijdrage gaan we op zoek naar inspirerende en voedende woorden 
die ons kunnen bevrijden van de kwellende schaamte en helpen om 
slechts de ware schaamte als een prachtig sieraad te dragen. We mogen 
erop vertrouwen: “Wie op U hoopt wordt nooit beschaamd.” (Ps. 25, 3)
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In de ervaring van schaamte...
Schaamte toont zich in eerste instantie als een ‘negatieve’, destructieve 
emotie. Je voelt je naar beneden getrokken en je trekt je terug. Je gedachten 
kleuren negatief, je wil verkrampt, je houding verschrompelt. Je vermijdt 
bepaalde personen, plaatsen, gespreksonderwerpen of  activiteiten. Of  je 
verstopt je achter een masker.

Als we dichter kijken, zien we in de blos van schaamte verschillende tinten. 
Ze kleurt meer naar een donkere droefheid als het gaat om een zonde, 
een eigenschap of  een kwetsuur waarover je je schaamt. Ze neigt meer 
naar angst als ze zich wegsteekt om straf  te vermijden of  een herhaling 
van een kwetsuur te voorkomen. Als we nu nog dieper het hart ontleden, 
blijkt dat uit dit ‘kwaad’ ook iets goeds kan voortkomen. 

… ligt een kiem van geestelijk leven
Soms is het gepast 
en vruchtbaar zich 
te schamen. Al 
lijkt het innerlijk 
leven uit te doven, 
toch kan schaamte 
een teken van 
geestelijk leven 
zijn. Er leeft 
namelijk een besef  
op van wat niet 
goed zit. Door de 
schaamte keert het 

hart zich af  van wat het schuwt vanuit een waardering voor een werkelijk 
goed. Men schaamt zich om wat liefdeloos is vanuit een waardering van 
de liefde. Als men echter blijft vaststeken in de ervaring van de schaamte 
zelf  en niet gericht is op de liefde, dan wordt de geestelijke kiem gedoofd. 



Wat is schaamte?

Morele schaamte
Stel dat je plots bewust wordt dat je ogen met lust loeren of  blijven 
plakken bij onbehoorlijke afbeeldingen, of  dat je jouw handen niet 
kan beheersen… En je komt beschaamd tot besef. Je bent op een grens 
gebotst terwijl je jezelf  binnen gepaste grenzen wil houden. Of  je bent 
te ver gegaan en je hebt tekortgeschoten in de liefde. Je bent bedroefd 
om de pijn van de kwetsuur en bang voor de consequenties. Hoe je nog 
vertonen aan de blik van de ander? “De zonde brengt schande.” (Spr. 14, 34)

Al voelt die schaamte negatief, toch betekent dit dat je hart niet dood is. “De 
onrechtvaardige kent geen schaamte.” (Sef. 3,5) Als je deze schaamte niet ervaart, 
kan je bidden om deze genade, zoals de H. Ignatius aanbeveelt. “Schaamte 
ontstaat bij het ontwaken van het geweten in de mens. Ze wordt gedragen door het 
vermoeden van een geestelijke waardigheid die de mens eigen is.” (Catechismus 2524)  

In deze schaamte broeden schuldbesef  
en berouw op een oprechte bekering, 
op echte liefde. De geestelijke kiem in 
de schaamte bloeit op tot nieuw leven 
en bouwt aan een deugdzaam leven.

“De schaamte schept een levensstijl die 
weerstand kan bieden aan de verlokkingen 
van de mode en aan de druk van de heersende 
stromingen.” (Catechismus 2523)

 
Expressieve schaamte
Misschien heb je niet direct iets op je kerfstok, maar voel je wel een 
schaamte om uit te komen voor bepaalde zaken, zelfs als ze goed zijn. 
Over deze vreesachtigheid zegt de apostel Paulus: “Schaam u niet van onze 
Heer te getuigen.” (2 Tim. 1, 8) Ook je belofte om je zuiverheid te behouden 
tegenover een opdringerige persoon of  vertellen over die belofte hoort 
daarbij. En dat kan best lastig zijn: wat zullen ze denken? Je voelt je 
beschaamd.44



Hierover moet je niet direct in een kramp schieten: het is niet altijd gepast, 
nuttig of  nodig daarover te vertellen. Parels moet je niet voor de zwijnen 
gooien. Wie daar niet ontvankelijk voor is, zal dit toch niet begrijpen. 
Schaamte is hier een vorm van bescheidenheid of  discretie: het “stilzwijgen 
of  voorbehoud waar het risico van ongezonde nieuwsgierigheid zich 
voordoet.” (Catechismus 2522) Als de schaamte echter tegen de liefde 
ingaat, is zo’n schaamte zonde. Als zo’n angst je neigt te overheersen en 
te verlammen, mag je daarmee tot God gaan, die onze zwakheid kent 
en ons blijft geruststellen: 
‘Vrees niet. Ik ben met u.’

“Het is niet passend om 
je voor alles te schamen 
en niet iedere schaamte 
is aanbevelenswaardig.”  
(Sir. 41,16) 

Existentiële schaamte
Ongepast kan ook de 
schaamte over je uiterlijk, gedrag of  afkomst zijn. Een schaamte die er 
vaak is ingedrukt door soms willekeurige normen of  (voor-) oordelen van je 
cultuur. Je voelt je droef, bang om misprezen te worden, niet geaccepteerd, 
afgewezen, onwaardig. Je denkt dat je niet graag gezien bent, omdat je 
niet beminnenswaardig bent. Je durft zelfs geen vriendschap aan te gaan 
of  je liefde te verklaren voor iemand.

Misschien hebben slechte ervaringen je verwond en die pijn ettert 
verder als een verterende schaamte. Toch is de gedachte dat je niet 
beminnenswaardig zou zijn fundamenteel fout. Met al zijn liefde heeft 
God je gewild, in al zijn grootsheid heeft Hij jou geschapen, met al zijn 
goedheid omgeeft Hij jou, op het kruis heeft Hij zijn leven gegeven voor 
jou! Al wat dit licht, deze liefdevolle blik van God op jou verduistert, is 
slecht, drukt je neer en is een oneer voor God.

Ook al kijken mensen laatdunkend naar jou (voor zover dit niet je eigen 
indruk is), de echte liefde doet dit niet. En die kijkt jou altijd aan! “God ziet 
niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahwe naar het hart.” 55



(1 Sam. 16,7) In het hart ziet Hij jouw schoonheid en jouw 
talenten, jouw beminnenswaardigheid die Hijzelf  erin 
heeft gelegd. Hij schiep je voor de liefde: weersta 
dan de beklemmende druk die je eigenwaarde 
verduistert en die je weerhoudt je liefde voor 
iemand te betonen.

Geraak je maar niet af  van dit schaamtegevoel, 
kan je die negatieve gedachten over jezelf  
niet overreden, blijft het voor deze tijd donker 
in je ziel? Dan kan je misschien rustig leren 
zien hoe dit ‘mankement’ je nederig houdt, hoe 
deze angel je in je zwakheid brengt opdat God je 
kracht mag zijn? Misschien heeft die schaamte je al 
weerhouden van ongeluk?

Intieme schaamte
Schaamte behoedt je voor misstappen, voor wie te dicht je intimiteit 
nadert. De heilige paus Johannes Paulus II noemt dit een “drempel-
ervaring.” Ook Adam en Eva moesten zich beschaamd bedekken, omdat 
hun ogen elkaar niet slechts als goed bekeken maar met het kwaad dat 
meeloerde.

“De schaamte beschermt de intimiteit van de persoon. Zij betekent een weigering 
om te ontsluieren wat bedekt moet blijven. De schaamte is afgestemd op de kuisheid, 
waarvan zij de fijngevoeligheid bewijst. De schaamte leidt de blikken en gebaren op 
een wijze die overeenstemt met de waardigheid van de personen en van hun eenwording. 
De schaamte beschermt het mysterie van de menselijke personen en van hun liefde.  
Zij nodigt uit tot geduld en matiging in de liefdesverhouding; zij vraagt dat men de 
omstandigheden schept waarin man en vrouw zich aan elkaar kunnen geven en wel in 
een definitieve verbintenis.” (Catechismus 2521)

Is er niet over deze schatbewaarster geschreven: “Er is een schaamte die 
een prachtig sieraad is.” (Sir. 4, 21) Men schaamt zich om wat niet liefdevol 
is, omwille van de liefde. Omwille van het besef  van de waarde van de 
liefde, is men behoedzaam tegenover wat liefdeloos is. Schaam je dus niet 66



over je verlegenheid, maar zie er gerust het schild van God in, je engel die 
je bewaart, het kompas van je zuiverheid, de blos van de voorzichtigheid.

Misschien klinkt dit je te schoon? Misschien is je schaamte in het 
verleden geschonden? Wanneer dan iemand het veld van je 

intieme schaamte betreedt, verkramp je in angst en droefheid, 
klap je toe in een gevoel van minderwaardigheid. Hoe pijnlijk 
ook die wonde, hoe lang dat litteken ook blijft, toch mag het 
licht van je geloof  dit duister verdrijven, want de liefde is altijd 
groter! Er is een Geliefde die je ten diepste koestert!

De schaamte afleggen
Schaamte blijft ons vergezellen op onze levensweg. Hoe meer we 

groeien als mens, hoe scherper we zien dat we tekortschieten in liefde. In 
dit besef  van onze kleinheid, zwakheid en zondigheid gaan staan, wekt 
schaamte tegenover hen die we tekort doen en wekt ontzag tegenover 
Gods barmhartigheid, die ons ondanks alles zijn liefde blijft toedragen 
(cf. Ez. 16, 63).

Tot de dag komt waarop twee geliefden elkaar aankijken met nieuwe, 
geestelijke ogen. Je ziet elkaar graag, je begrijpt elkaar, je aanvaardt elkaar, 
je hebt elkander vergeven, je hebt niets meer te verbergen: in de blik van 
de geliefden die alles met elkaar delen, ook datgene waarover ze zich 
schamen, lost alle schaamte op. Ook in de vriendschap en vereniging met 
de Beminde: “Op die dag hoef  je je niet meer te schamen voor alle daden waarmee 
je tegen Mij in opstand kwam.” (Sef. 3, 11)

In deze levende vlam van liefde, brandt de schaamte op. Dit herinnert 
aan de oorspronkelijke ervaring in het Paradijs van Adam en Eva, toen ze 
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nog geen schaamte voelden. Je proeft daarin 
iets van “de onschuld in de wederkerige 
ervaring van het lichaam.”
(H. Johannes Paulus II, Audiëntie 
06/02/1980) Wie aldus iets proeft 
van de zuivere liefde, kan met de 
apostel zeggen: “Wij hebben de schaamte 
afgelegd.” (2 Kor. 4, 2) Laten ook wij 
dan onze schaamte met ernst opnemen, 
onze zuiverheid koesteren, in alles de liefde 
betrachten en voor alles God zoeken, want:

“Wie naar Hem opzien stralen van geluk, geen blos van schaamte 
kleurt hun gelaat.” (Ps. 34, 6)

Heb je bedenkingen of  vragen bij deze tekst of  rond dergelijke kwesties? Stuur 
gerust een mailtje, waar we discreet mee omgaan, naar pieter@provita.be
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