
Je zou je moeten schamen! (Of toch niet?) 
  

“ Ik denk dat een heel groot gedeelte van de mensen zich schaamt. Dat heb ik ook gedaan 10 jaar 

lang. Ik heb ook alles voor me gehouden en het zelf gedaan. […] Het heeft ook te maken met cultuur, 

opvoeding en achtergrond, denk ik zelf. Ik ben zelf Turks en ik weet dat in de Turkse maatschappij 

bijvoorbeeld, stap je niet zo snel naar buiten met je schulden en je problemen, dus dat los je op en 

betaal je af. […] Waarschijnlijk hebben die mensen het gewoon afbetaald, waarschijnlijk hebben ze 

geen schulden meer bij de belastingdienst” (Selvi, 2021).   

  

Het bovenstaande werd gezegd door Derya Selvi (gedupeerde Kindertoeslagaffaire) tijdens het 

programma M., als reactie op het aftreden van kabinet Rutte III. Van de 1300 gedupeerden in Almere, 

hadden maar 30 zich gemeld. Hiervoor waren de twee belangrijkste redenen schaamte en de culturele 

achtergrond. Mensen, zowel in de Turkse cultuur, als daarbuiten, zijn namelijk niet snel geneigd hun 

financiële problemen kenbaar te maken aan de rest van de wereld. “Draag die last maar, […] de 

buitenwereld mag het niet weten, want 'oh stel je voor daar gaat je reputatie'” (Kadir, 2021). 

  

Financiële schaamte in Nederland 

Schaamte bij armoede of geldproblemen. Een interessant thema waar we als vrijwilliger allemaal 

weleens mee te maken krijgen. Dit is niet vreemd, want ondanks dat we in de afgelopen jaren opener 

zijn geworden over onze ‘problemen’, is het nog steeds een veel voorkomend verschijnsel. Hier 

moeten we iets mee. Schaamte zorgt er namelijk voor dat mensen te laat aan de bel trekken en dat de 

problemen zich onnodig lang opstapelen. Uit een onderzoek van Arnoud Plantinga naar de rol van 

schaamte in relatie tot armoede en geldproblemen, bleek het volgende: 

  

"In een onderzoek onder Nederlanders tussen 18 en 65 jaar zei ongeveer 1 op 7 zich te schamen voor 

zijn of haar financiële situatie. Schaamte komt veel vaker voor onder mensen die het financieel 

moeilijk hebben. Ook gaat schaamte samen met verschillende negatieve psychologische effecten, 

zoals stress, piekeren en een verminderd gevoel van controle. Mensen die schaamte ervaren 

vertonen ook ander gedrag: ze ervaren vaker negatieve financiële gebeurtenissen (zoals een rekening 

niet op tijd betalen) en vinden hun leengedrag minder verantwoord" (Plantinga, 2019). 

  

Dit kan niet alleen leiden tot het onnodig lang vermijden van de hulpverlening, maar ook toonde het 

onderzoek aan dat schaamte voor financiële problemen en armoede sociale uitsluiting versterkt. Dit 

werkt dubbel op, omdat financiële problemen over het algemeen al zorgen voor meer sociale 

uitsluiting, doordat er bijvoorbeeld geen geld is om deel te nemen aan activiteiten. Schaamte voor 

financiële problemen versterkt dit effect nog eens, mensen worden hierdoor nog meer geneigd zich 

terug te trekken uit het sociale leven. Hierdoor kunnen mensen in een neerwaartse spiraal belanden. 

  

Het herkennen van schaamte 

Schaamte zit vaak diep en het is dus niet waarschijnlijk dat wij dit als vrijwilligers dit volledig kunnen 

wegnemen. Wel kunnen we de schaamte bij iemand herkennen, het bespreekbaar maken en 

proberen aan te sluiten bij wat de persoon hierin nodig heeft. Maar hoe herken je schaamte nu 

eigenlijk, wanneer iemand niet letterlijk tegen je zegt dat hij zich schaamt voor zijn financiële situatie?  

  

Als eerste is het belangrijk het verschil tussen schuld en schaamte te kennen. “In vrijwel alle 

wetenschappelijke theorieën over het onderscheid tussen schaamte en schuld wordt de definitie van 

Lewis (1971) gehanteerd: schaamte stelt het zelf of de identiteit ter discussie: ‘ Wie ben ik, als ik dit 

doe, denk of fantaseer?’, terwijl schuld de evaluatie van het handelen betreft: ‘Wie ben ik, als ik dit 

doe, denk of fantaseer?’ Daarbij past wel de kanttekening dat in het dagelijkse emotionele leven 

schaamte en schuld tegelijkertijd kunnen voorkomen” (Schalkwijk, 2012). 
  

Er is dus een duidelijk onderscheid tussen schaamte en schuld. Waar schaamte is gebonden aan de 

eigen identiteit, is schuld gebonden aan de handelingen en de acties die iemand uitvoert. Dit is 

interessant omdat schuld soms in de weg kan staan van het aanpakken van de schaamte. Door op 



een bepaalde handeling te focussen, wordt een soort afweerscherm gecreëerd, om maar niet naar het 

onderwerp van schaamte te hoeven kijken. Iemand die structureel zijn afspraken niet nakomt kan zich 

hierover bijvoorbeeld schuldig voelen en hier vervolgens de nadruk op leggen. Dit zorgt ervoor dat de 

persoon geen aandacht hoeft te besteden aan de onderliggende schaamte (bijvoorbeeld over zijn 

financiële situatie). Dit kan een signaal zijn, waaraan schaamte te herkennen is. “De pijn die schaamte 

veroorzaakt, is dan overdekt met de minder pijnlijke schuld” (Schalkwijk, 2012).  

  

Naast de verwarring van schaamte en schuld zijn er nog andere signalen waaraan je schaamte kunt 

herkennen. Volgens Roelen (2017) zijn er zowel positieve als negatieve gedragingen die het gevolg 

van schaamte kunnen zijn. Schaamte kan namelijk wenselijk gedrag als gevolg hebben, om 

bijvoorbeeld ‘niet door de mand te vallen’ of ‘de schijn op te houden’ richting anderen. In sommige 

culturen wordt dit gezien als iets positiefs. Schaamte kan gewenst gedrag oproepen, doordat de 

persoon nadenkt over zijn gedrag en daardoor wellicht de juiste keuzes maakt vanuit het oogpunt van 

de buitenwereld. Deze juiste keuzes zijn natuurlijk behoorlijk relatief. Wanneer iemand zijn problemen 

niet deelt met anderen, omdat het in de cultuur niet gebruikelijk is anderen hiermee ‘lastig te vallen’, 

kan dit vanuit de blik van de buitenwereld de juiste keuze zijn, maar kan hij hier persoonlijk onder 

gaan leiden, doordat de problemen zich blijven opstapelen. 

  

In de meeste westerse landen wordt gedrag als gevolg van schaamte eerder gezien als iets negatiefs. 

Vanuit de affect theory van Silvan Tomkins worden er vier typerende gedragingen beschreven die tot 

uiting kunnen komen wanneer iemand worstelt met schaamte. 

• Withdrawal: ‘I don’t wanna talk about this now…’. Uit zich door het contact verbreken/het 

verliezen van contact. Bijvoorbeeld door niet te reageren op telefoontjes of mails, geen 

oogcontact te maken, het gesprek (soms letterlijk) uit de weg te gaan. 

• Avoidance: ‘When I was in Sydney last week meeting with the Board…’. Uit zich in het 

vermijden van het onderwerp. Door bijvoorbeeld het onderwerp te veranderen in een 

onderwerp/een gebeurtenis waar de persoon wel trots op is. Of bijvoorbeeld door het gebruik 

van drugs/alcohol of andere manieren van verslaving en afleiding, om het onderwerp van 

schaamte tijdelijk te vergeten. 
• Attack Self: ‘What was I thinking? It is all my fault. I should have…’. Uit zich door openlijk 

zelfverwijt over eigen tekortkomingen en fouten. Dit wordt gebruikt als een manier om controle 

te houden over de eigen werkelijkheid en het perspectief van anderen te kunnen vormgeven. 
• Attack other: ‘What were you thinking! It is all your fault. You should have…’. Uit zich door de 

andere persoon zwart te maken. Dit kan door bijvoorbeeld een nare opmerking te maken over 

een eigenschap van die persoon of door een grap te maken ten koste van die persoon. Ook 

kan het verder doorslaan en zich uiten in verbaal of fysiek geweld. (TheAussieSamuraiGuy, 

2016). 

  

Daarnaast zijn er een aantal non-verbale signalen, waaraan kan worden herkend dat de persoon te 

maken heeft met de emotie schaamte. “Wanneer iemand een beschamende gemoedstoestand 

betreedt kunnen plotselinge defensieve verschuivingen van het onderwerp plaatsvinden die samen 

gaan met gelaatstrekken zoals het laten zakken van de oogleden, het hoofd naar beneden richten en 

de blik afwenden. Er kunnen tekenen zijn van ongemak, waaronder lachen, glimlachen of 

psychomotorische opwinding. De spraak kan plotseling onduidelijk, vaag, snel of ontwijkend worden. 

Wees alert op verwijzingen naar het verbergen of het willen vermijden of voortijdig beëindigen van 

psychotherapie”. (Zaslav, 1998). Een kanttekening hierbij is wel dat het raadzaam is om dit te checken 

bij de persoon zelf, omdat sommige van deze non-verbale signalen ook het gevolg kunnen zijn van 

andere emoties, zoals angst of boosheid. 

  
  



En nu? 

Door deze signalen te herkennen, ontstaat er de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan. 

Volgens Schalkwijk (2012) zijn er een aantal helpende interventies/manieren om het gevoel van 

schaamte te verlichten. Aandacht voor de gevoelens van schaamte staat voorop. Alles wat je wilt 

verstoppen, komt uiteindelijk alleen maar harder naar de voorgrond. Denk maar aan de ballon die je 

onder water probeert te drukken. Dit is hetzelfde bij schaamte. Erover praten en er aandacht voor 

hebben, verlicht deze gevoelens. Hierbij is het belangrijk dat er niet wordt gefocust op wat er wordt 

verteld, maar op de gevoelens die, door het hierover te hebben, worden opgeroepen. Het is belangrijk 

dat deze gevoelens er mogen zijn en dat deze niet weggestopt worden. 

  

Doordat gevoelens van schaamte verstrengeld raken met de eigen identiteit, kan een andere manier 

om dit te doorbreken zijn om dit uit te spreken naar de deelnemer. Wanneer een deelnemer een 

schaamtevolle situatie koppelt aan zijn eigenwaarde, kan het goed zijn om deze twee uit elkaar te 

halen en bijvoorbeeld aan te geven dat de situatie waarin iemand terecht is gekomen niets te maken 

heeft met wie hij is als persoon. Het maakt hem dus niet slechter, maar ook niet beter. Het is hem 

gewoon overkomen. Niets om je voor te schamen dus! 
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